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djalan Segara, "Djakarta.   dihalaman TG sen 

RRT Kirim 2 Divisi 
Ke Deerah Batas 

Gerilja Nasionalis Ta Mempunjai Kekuatan 
. Tjukup 

SEORANG OPSIR #parea RA Birma jang bertugas didaerah 
merintah RRT telah mengirim 

aa 2 2 erah tapal-batas antara Tiongkok 
n Birma propinsi unan guna memperkuat pasukan2nja jang 

Disepandjang.. daerah perbatasan 

-b Pegangan ari eNe ena 
sudah ada disana. 
pandjangnja antara Birma dan propinsi Yunan 
sering terdjadi pertempuran 
Tiongkok dengan pasukan? RR 
dikit diketahui oleh dunia luaran, 

bai ke ba Marah Kentung. 

Kentung terhitung salah satu di 
antara propinsi2 Shan jg letaknja ti 
dak djauh dari perbatasan Birmal 
dengan Indo Tjina.  Pasukan2 ter- 
atur dari RRT di tempatkan sekitar 
pos2 depan RRT dibagian 
kok dari daerah tapal-batas. 
kan2 nasionalis Tiongkok jg dahulu 
berpusat didaerah propinsi Yunar 
beberapa waktu berselang. ..dibiar- 
kan” oleh-fihak RRT menembus 
sampai kedaerah pedalaman Tiong 
kok. Disana mereka. kemudian di 
gempur dan dikepung oleh-pasukan? 
teratur RRT sehingga terpaksa mc- 

. dengan. 
kekuatan “sisa jg hanja 2096 dari 
pada kekuatan semula. 

Tiong: 

Dengan 2 ga ea besar, pada hari Minggu pagi 
dulu telah diadakan permulaan Motion Picture Touring Trip 

Tour ini diikuti oleh 
nj. Sjamsuridzjal, isteri walikota Diakarta memberikan isjarat 
start. Mengenai Batara Toun. ini harap seterusnja lihat Peportagenja 

sedjak lama 
n2 antara pasukan2 ija nasionalis 
RRT. Pertempuran2 ini jang sangat se 

terdjadi dibagian tapal-batas Bir 
membentang antara propinsi Kachin di 

Pasu- | 

-tukan 

kemarir 
Iga da 

Tampa! 
untuk 

1200: mobil. 

  

dalam kerusukan2 j 

  

  
Tiongkok—Birma 

mil pe jang 800 

Utara sam- 

  

Seleksi Padi 
'Kem. Pertanian Memben- 
tuk Suatu Badan Chusus 

Utk Menjelidikinja 

OLEH MENTERI Pertanian te 
lah dibentuk. dua buah badan pe 
kerdja, jaitu: Badan Pekerdja un 
tuk Seleksi Padi dan Badan Pe 
kerdja untuk Pemupukan Padi. 
Badan Pekerdja untuk Seleksi 
Padi “diketuai: oleh H. Siregar, 
Ahli Pertanian Kepala, diperban 

pada Besar Penjelidi 
kan Barbuman Bogor, dengan ang 

  

  Sementara itu para opsir  Birmz 
jg bertugas didaerah perbatasan ber 
pendapat, bahwa . pasukan2”  gerilja 
nasionalis itu masih tjukup 'kuat utk 
melantjarkan suatu ofensif di arop" 
si Yunan. Memang benar, bahwa se 
rangan? kaum?2 gerilja tsb. jg dilaki 
kan belakangan ini terhadap kedu- 
dukan2 RRT di propinsi Yunan ha- 
nja dapat dianggap sebagai ser 
ncan? ig sengadia ditudjukan untuk 
menimbulkan - kegelisahan, - tetapi 
— demikian para opsir Birma pasu 
kan? nasionalis itu berusaha sangat 
untuk berhubungan dengan -pasu- 
kan2 gerilja anti-komunis di bagiar 
Barat dari propinsi Yunan. Hal 

katanja telah dibuktikan dalam sepu 
tjuk surat jg diketemukan pada mi 
jat salah seorang. .opsir. nasionali 
Tiongkok jg tertembak mati olek 
pasukan2 pemerintah Birma -didekat | 
Bhamo. Dalam suatu peristiwa ' lain 
telah didjumpai seputjuk surat. lagi 

ig djuga memperkuat keterangan di 
atas. 

PESAYAT PENGUAP-PILM 
UNTUK SIT. BANDUNG. 
Standard-Vacaum Pertoleum Maa' 

schappij telah memberikan  sebuak 
pesawat penguap-pilem merk Lirwz 
kepada Sekolah - Teknik Tinggi “di 
Bandung. 

Pesawat ini, jang dibuat oleh fir- 
ma Luwa A. G. di Zurich, Swis di 
pergunakan untuk menguap larutan” 
dengan tjepat pada temperatur2 ren 
dah dibawah vacuum didalam labo 
ratorium ilmu-pasti dari faku'tet. 

BELUM ADA USUE2 : DARI 
RUSIA TENTANG PERTEMU- 
AN EISENHOWER—STALIN 
Menteri luar negeri“Amerika, John 

Foster Dulies, “hari Djum'at mene- | 
rangkan di Washington bahwa sam 
pai sekian djauh pemerintah Amer' | 
ka Serikat belum Tagi menerima 
usul2 dari pemerintah Rusia berke | 
naan dengan kemungkinan diadakan | 
nja - konperensi antara  djendera! 
Eisenhower dan marsekal Stalin. 

Amerika Robah 
Politiknja 

Terhadap Situasi Timur 
Tengah  - 

KALANGAN jang mengetahui 
di Washington hari Minggu beri 
takan, bahwa pemerintah Ameri 
ka sedang mengadakan persiapan 
untuk merobah politiknja menge 
nai Timur Tengah dan di hari de 
pan akan memperlakukan negara 
negara Arab dan israel atas dasar 
persamaan. Dikatakan, bhw. ban 
tuan Amerika kepada Syria, Liba 
non, Mesir, Irak dan . Jordania 
dalam 7 tahun jang lampan . se 
muanja berdjumlah 229.516.000 
doliar, sedangkan bantuan Ameri 
ka kepada Israel sendiri dalam 
waktu 4 tahun semendjak Israel 
diberdirikan telah  berdjumlah 
276.517.000 dollar. 

Dalam politik baru itu, Ameri 
ka tidak akan memberi perlakuan 
lebih baik kepada Israel, demiki 
an dikatakan oleh kalangan tadi. 
Maksud politik baru itu adalah 
untuk melawan propaganda Sov 

jet dan untuk mejakinkan kepada 
negara2 Arab bahwa Amerika 

tidak anti mereka dan pro-Israel, 

gauta Soekandar Wiriaatmadia, 
Ahli Praktek Pertanian pada Ba 

8 Ketakh 
Akan Dihemat Pema- 

kaiannja 4 

KEMENTERIAN Pertahanan 
Staf Umum Angkatan Darat me- 
ngumumkan sbhb.: 

Mengingat keadaan kenangan 
negara umumnja, dan keuangan 
Angkatan Perang chususnja, oleh 
Angkatan Perang diambil tindak- 
an-tindakan penghematan dalam 
segala Tapangan, diantaranja di- 
keluarkan peraturan dasar  ten- 
tang pemakaian kendaraan ber- 
motor Angkatan Perang dengan 
ketentuan, bahwa kepada pedja- 
bat2 Angkatan Perang jang akan 
ditetapkan oleh sekretaris djende- 
ral, KSAP, KSAD, KSAL dan 
KSAU untuk lingkungan masing2, 
diberikan mobil dinas jang dapat 
dipergunakan terus-menerus. Utk. 
ini kepada pedjabat2 tersebut di- 
berikan surat keterangan dengan 
dikenakan pembajaran Rp. 50.— 
(lima puluh rupiah) sebulan. 

Selandjutnja recreatie dengan ken 
daraan2 bermotor dihapuskan. Dan 
pemakaian kendaraan? bermotor un 
tuk keperluan dinas pada staf2, dja 
watan2 dan kesatuan? selain mobil 
dinas jang disebutkan diatas. diatur 
setjara sisteem pool. Maka oleh ke 
tiga Kepala Staf Angkatan dan se 
kretaris djenderal kementerian Per 
tahanan diatur pemakaian kendara 
an “bermotor setjara sisteem- -poolf 
dalam masing2 angkatannja - dan 
dalam Kementerian Pertahanan Pu 
sat. Mengenai semua peraturan jg.   lai, Penjelidikan Pertanian di Bo 

Badan Pekerdja untuk Pemupu 
kan aa diketuai oleh - Dahro, 
Ahli Pertanian kelas .I pada Balai 
Penjelidikan sen Pertanian, de 
agan anggauta2: Ir. G.A.W. van 
ie Goor, Pa “Tinggi pada, 
Balai Besar Penjelidikan Pertan: 
an, dan Ir. A. K. Homans, Pega 
wai Tinggi pada Balai Penjelidi 
kan Pertanian di Bogor. Tugas 
dari Badan? Pekerdja tsb. adalah: 

i. mempeladjari serta melak 
sanakan keputusan2 jang diambil 

|oleh Komisi Beras Internasiona! 
sepandjang jang bertalian dengan 
seleksi padi dan pemupukan padi. 

2.. mempersiapkan bahan2 un 
|tuk keperluan sidang2 Komisi Be 
|ras Internasional. 

3. memberi pertimbangan ke 
bada Menteri Pertanian mengenai 
tindakan2 jang harus diambil ber 
dasar atas andjuran2 Komisi Be 
ras Internasional. 

Demikian  diwartakan Dinas 
Pers/ Penerangan Kementerian 
Pertanian. 

mengundjungi 

sangat menjolok mata, 

masih ada satu daerah jang 
 Didaerah Riau masih berlaku mata 
tidak laku sama. sekali. Menurut Z. 

3 dirasakan sangat pahit 
| orang2 jang mengundjungi daerah 

Riau daerah minus. 
Kepulauan Riau merupakan dae- 
'rah minus dan dalam soal bahan 
'makanan bergantung dari luar 
terutama dari Singapura. Dalam 

hal ini pedagang2 Tionghoa me- 
megang peranan jang pencing. 
Keadaan jang seperti ini, jaitu 

tergantungnja bahan2 makanan 
kepulauan, Riau kepada daerah 

Singapura, menurut Z. A. Ahmad, 

tidak dapat dibiarkan lebih lama 
dan diharapkan pemerintah me- 
njelesaikan soal ini dengan setje- 

pat-tjepatnja. 

Sangat erat hubungannja. de- 
ngan soal bahan makanan ini ia- 
lah masalah pengangkutan dilaut. 

Untuk daerah Riau sangat diper- 
ukan alat2 pengangkutan dilaut, 
umpamanja kapal2 motor dan 

perahu2. Sampai sekarang masih 
belum kelihatan perhatian peme- 
rintah kearah ini. Demikian Z, A. 
Ahmad. 

Kesulitan. mengenai pengang- 

kutan ini sangat dirasakan pula 
oleh Djawatan Kepolisian jang 

  
bertugas untuk mengawal kepu- 
lauan tersebut dari penjelun- 

dupan. Mereka ini terpaksa 
menggunakan kapal2 partikelir 
untuk dapat mendjalankan tugas 
mereka jang berat itu. 

Andjuran kepada pemerintah 
&. A. Ahmad mengandjurkan 

  

dimuat dalam peraturan lalu-lintas 
| didjalan dan ordonansi lalu-lintas di 
dialan tetap berlaku terhadap ken 
daraan? dan pengemudi? kendaraan 
dari Angkatan Perang. 

PERHITUNGAN HUTANG2 
YJERMAN BARAT DENGAN 

NEGSARA2 LAIN. 

- Pada hari Djum'at pemerintah 
Amerika Serikat telah menanda- 
1ngani sebuah persetudjuan  de- 
yan pemerintah Djerman Barat 
limana ditentukan bahwa Dier- 
nan Barat akan membajar hu- 
-ang2nja sedjumlah 1.750  djuta 
dollar kepada orang2 Amerika 
Ian pemerintah A.S. ! 

Rp. 93.500, DERMA IRIAN 
BARAT 

Menurut harian ,,Trouw” pendu- 
duk Irian Barat telah menjumbang 
kan f. 93.500 kepada fonds korban 
bandjir dinegeri “ Belanda,” dan 
£. 90.000 dari uang ini telah diki- 
rimkan kenegeri Belanda. 

x   Se TI 

moh Uang R. 
Uang RI Tak baku Disuatu Daerah 

R.I. Sendiri 

ANGGOTA PARLEMEN Zainal Abidin Ahmad jang baru? ini 

daerah Riau untuk menghadiri konperensi 

di Djakarta “menerangkan. bahwa adalah suatu hal jang 

bahwa. didalam wilajah Negara Republik Indonesia 

tidak termasuk dalam daerah mata uang R.I. 

jumi disana 

uang Straits Dollar dan uang R.I. 

A. Ahmad, keadaan jang demikian 

oleh penduduk didaerah tersebut dan oleh 

itu karena mengakibatkan adanja 

| tekanan dilapangan perekonomian dan penghidupan sehari-hari. 

ag : 

was, sedangkan seorang major polisi Iran luka? 

    
wartakan bahwa lebih karang 60 orang Opsin jang dituduh te 

strasi2 PE NA selama dua hari jang lalu ini telah (ane pula. 

                        

    

    

   
   

    

   

      

   

  

   

I bersifat mementingkan 

  

ih Belt Yan 

1 Iran Mohammad Mossadeg pada 
jung parlemen di Teheran dengan berte- 

f Shah dipintu2 parlemen dengan gam- 
a rlemen dari Front Nasional (partai 

perlindungan didalam gedung parle- 
n lapangan dimuka parlemen dgn 

ladjar Pan-Iran jang  pro-Mossadeg 
| perkelahian2 ini seorang peladjar tes 

sarang 150. orang telah ditangkap 
Hariap2 Iran sementara ifu me- 

mengambil bagian dalam demon- 

      

          

        

   
   

Rekatan 
Sekolah 

Bentrok Antara RRT 
dan KMT di Kali- 

mantan 

Gubernur militer Teheran . djer 
deral Wafft pada' Minggu  malar: 
kemarin dulu telah dipetjat ole 
Mossadeg dan diganti oleh djend 
ral Moha, seorang komandan 
dari daerah Ispahan. Sebagai 
dikabarkan, Mossadeg telah 
tjat pula kepala staf tentara 
djenderal Baharmast. Djam IE 
diibukota Iran sedjak Minggu ma 
lam kemarin dulu telah dimadij 
dari djam 23.00 hingga djam 21 

Dalam demonstrasi2 jang te 
di didjaianan2 Teheran pada 
Senin kemarin tidak terdengar | 
sembojan? jang anti- Mossadeg. 

Komentar2 pers. Inggris 
Amerika. 

- Kedjadian2 di Iran sedjak bitbe 
rapa hari Senin telah mengambil 
tempat2 terpenting dalam harian2 
Inggeris pada “hari Senin. 4 

Harian konservatif ,,Daily “Tele 
graph” Sean tadjuk - rentjananja 
mengatakan, bahwa kabar2 . jang 
membingungkan dari ibukota Iran 
itu memberi saran jang kuat, bah 
wa negeri itu sekarang sedang menu- 
dju kearah perang mana catau 

1 

    
MENJAMBUNG berita . ten - 

ti |tang pertikaian antara orang2 
i | Tionghoa golongan R. R. T. dan 

Suomintang mengenai pemakaian 
gedung sekolah, kini dapat dika- 
barkan, bahwa pertikaian di Ne- 
gara (Pontianak) telah danat di- 
selesaikan dengan djalan perun- 
dingan segi-tiga jang kesekian ka- 
linja, antara kedua golongan dan 
wakil pemerintah, dengan kepu- 
tusan, bahwa Kuomintang mem- 
bajar Rp. 4.000.— kepada golong 
an R.R.T. dan sekolah mendjadi 
haknja Kuomintang. Andjuran 
pemerintah mulanja Rp. 5.000.— 

“ Ti Selandjutnja mengenai sekolah Pa 
bulu diselesaikan dengan dijalan pe 
mungutan -suara setjara  demokra 
tis, jang telah dimenangkan  olefi 
golongan RRT sebagai pengurus 
nja, sedangkan peladjar2 dari pihak 
Kuomintang, RRT dan warga-ne 
gara dapat beladjar sebagai biasa 
disekolah tsb. Didalam kelas tidak 
boleh digantungkan gambar Mao 
atau Chiang, sedangkan tulisan de 
ngan warna merah kuning atau 
merah hidjau tidak diizinkan. 

| Selain kedua sekolah diatas jatig 
baru dapat “diselesaikan, djuga di 

: T pertengkaran — he 
bat antara kedua golongan itu jg. 

3 “sadja mendjadi- perkelahian. 
katan mengenai dua ' buah ge 

| dang sekolah, satu besar dan satu 
"Ketjil,- sedang masing2 golongan 
menghendaki jang besar. — Achirnja 
dengan persetudjuan bersama dian 
djurkan oleh pemerintah” setempat 

Iwgar. dilakukan pendaftaran murid 

  

ng Ikatan : 

  

Konser Pas Garut Diserang 
  

  

Pada hari Minggu kemarin dulu di 
Pemuda Jang Pertama”, jang dise 
kan Musik Djakarta, dibawah 
didikan musik tsb. Tampak 
Santosa beraksi didepan piano, 

zart, Schubert, Mendelsohn dan 

me 

pemain piano Sri Suprapti Slamet 

  

Djakarta dipertundjukkan -,,Konser 
lenggarakan oleh Jajasan — Pendidi 

pimpinan Franz Szabo, “direktur pen 

Iman 
mperdengarkan lagu2 tjiptaan Mo 
Debussy. 

  

PEMBESAR? RRT 
sihan diantara 

sekarang 

Menurut laporan2 tersebut 

batasan dengan Sovjet Rusia. Dari 

landupkan keluar dari RRT dan 

djid2 dipropinsi 

itu sebagai buruh kerdja-paksa. 

Belanda Kurang, 
# Menjadari && 

Timbulnja Gerakan 'Ke-J 
bangsaan Indonesia   

pada kedua sekolah tsb... untuk me 
#nentukan dari. golongan mana jang | 

terbanjak. Hasil pendaftaran ialah 
|golongan RRT mendapat kelebihan 
60 murid. 

« Dikatakan, bahwa 
insiden jang terdjadi di Iran 
memanz2 mirip sekali pada saat? pcr 

“evolusi. insiden 

itu 

tama dari Perantus. ..ket Supaja Ditukar “Revelusi 
   

  
Ka pemerintebhan? didirikan dan A3 5 : 
tidjatuhkan oleh kerusuhan? didi Sekitar Hukuman Mati 
'anan2.” Harian "merdeka Times Rosenberg 
berpendapat, bahwa sekalipun kel 
djadian2 ini mungkia dapat  meru 
pakan peringatan bagi Mossadeg 
bagaimana berhahaja usahanja seka 
rang unt tuk mendesak Shah bsa ngga 
sputus asa” dan tidak menz 
kan sikap rakjat Iran jang tic Bi 
njukai pemerintahan -etekratis. jang 
djelas ialah, bahwa kediadian? in: 
sedikitpun tidak membawa bagi 
Iran suatu matjam pemerintahan jg. 
pada waktu ini sangat dibutuhkan 
oleh negeri itu. 

Dikatakan, bahwa selama Shah 
Iran masih tetap mendiadi radja-js. 
hanja memerintah berdasarkan un 
dang2 dasar, ia tidak mungkin me 
mimpin negerinja, dan tidak pula 
dapat menjembuhkan penjakit? jg 
sekarang sedang diderita cleh rak 
jatnja, selama kaum jg. bersaingan | 
dinegerinja itu masih menggunakan 
kesempatan kedudukan Shah untuk 
perebutan kekuasaan ipng — hanja 

golongan? 
Demikian './Times”. 

Surat2 kabar "Amerika New) 
York Times' dan ..New York He 
rald Fribune” dalam tadjuk2 - ren 
tjananja  skedua2nja . menekarkar 
akan katjaunja- keadaan diibu kota 
Iran itu, tetapi keduask. tadi ber 
pendapat, bahwa perselisihan ig. se 
benarnja di Iran ialah bukan anti 
ra Shah dan Mossadeg, melainkan 
antara Mossadeg - dan . pemimpin 
agama Ayatollah Kashani Kedua 
sk. itu menjatakan  kechawatiran2 

ROBERT A. Vogeler, bekas tawa 
nan. pemerintahan Hongaria jg dibe 
baskan dengan tebusan oleh  peme- 
rintah Amerika Serikat, menjatakan 
pada hari Minggu, bahwa Amerika 
Serikat harus menawarkan pengam- 
ounan atas suami-isteri “ Rosenberg, 
1g didjatuhi hukuman mati atas tu 
duhan melakukan pekerdjaan mata2 
dilapangan — rahasia atom, sebagai 
sengganti  dibebaskannja — William 
Oatis, seorang wartawan — Amerika 
“g kini meringkuk dipendjara Tieko- 
'slowakia. Dikatakan, bahwa “kalau 
mau menjetudjui pertukaran antara 
Edgar Sanders, - seorang pedagang 
Inggris jig dipendjarakan oleh peme- 

(rintah Hongaria atas tuduhan spio- 
nase, dengan Lee Meng, seorayg ga- 
dis Tionghwa ig didjatuhi  huku- 
man mati di Malaya, maka Ameri 
ka Serikat seharusnja berani bertin- 
:dak..atas dasar. jg. serupa... 

  

mereka sendiri.   

apa?. Jeep2 tsb. 'mula2 “dikepun: 
oleh chalajak ramai terdiri dari p 
ngikut2 partai Tudeh (kemunistis 
dipusat kota. Ketika perumpang' 
Amerika menjingkirkan diri kaum 
demonstran lalu mendjungkir batii 
jeep2 tsb dan melemparinja. «dgn. 
batu2.. Serangan terhadap  fihak 
Amerika itu terdjadi ketika pasukai 
pasukan jang bersendjata lengkap 
tergesa-gesa menudiu — kemarkas-be   

supaja pemerintah setjepat2nja : 

mengatur langkah2 persiapan un- | 

tuk “mengatasi soal2 | tersebut. 

Sebaiknja, tiap langkah harus disi 
sertai rentjana jang dapat me- 

ngatur  akibat2 jang mungkin, 

timbul karenanja,  umpamanja | 
| mengenai soal mata uang jang: 

mungkin bisa menimbulkan kesu- j 
karan bagi rakjat, seperti jang 

gansiapi-api dan Bengkalis baru2 

ini. 
Achirnja Z. A. Achmad mene- 

rangkan, bahwa konperensi 
Masjumi jang dikundjunginja itu, 

djuga telah mengarahkan perha- 
tian kepada soal2 tersebut de-! 
ngan mengambil mosi2 jang di- | 

kirim kepada pemerintah pusat. 

pernah diderita oleh daerah Ba-| 

Sar rentjana ,.pasal 4” Amerika dar. 
lain2 instalasi kepunjaan Amerika 
Para pembesar Iran merasa chawa 
tir djangan2 kaum komunis akar 
mentjari kesempatan daripnda ad: 
nia pertikaian antara golongan? 
Mossadeg dan Shah dengan melar. 
tjarkan aksi terhadap pegawai? Ame 
rika dan lain2 negara Barat. 

nja mengenai akibat? jang mungkin 
| terdjadi .dari ,.pertjobaan mengadu 
kekuatan” ini, dan 'menjatakan bi 
rapan mereka, bahwa kedua “ps 

Imimpin Iranituakan berhenti sebs 
“lum terlambat pada djalan jang mz 
|nudju kearah spembunt ihan diri 

bangsa Iran itu. 

Jeep2 Amerika dilempari 
dengan batu, 

Seterusnja diwartakan, bahwa: pa 
da hari Senin kaum demonstran k» 
munis telah melempari dengan ba 

Itu tiga buah jeep kepunjaai missi 
' militer Amerika ketika berlangsung 
| demonst rasi2- dan - arak2an memo 
kong perdana menteri — Mossadeg. 

LOrang2 Amerika jang menratara 

jeep2 itu sementara itik “dapat me 
injelamatkan diri tanpa menderita 

Sementara itu menteri Iuar nege 
ri Iran Hussein Fatemi jang me 
rangkap wakil perdana menteri me 
nerangkan, bahwa perdana menter. 
Mossadeg telah mengeluarkan pe 
rintah untuk melaksanakan huki 
man mati ditembak atas diri marse 
kai Shanvakthi, bekas kepala staf 
umum, Ali Garzan dan lain? opsi 
jang telah ikut serta dalam demor 
achir minggu bl.   

  

lan di Indonesia pada masa 
i Yan der Werff & Hubrecht, Ef- 

BERBITJARA tentang keada- 
ini, 

fectenmakelaars di Amsterdam, 
dalam Beursoverzichtnja no. 83 
mengutip utjapan Prof. Jan Ro- 
mein dalam ..De nieuwe Stem, 
jang mengatakan, bahwa kesala- 
han besar2 jang selain dilakukan 
oleh ,.Indit-kenners” Belanda, ia 
lah mereka memandang enteng 
Gan kurang dalam pergerakan na 
sional indonesia.  Banjak ketjola 
kaan dapat dihindarkan, dan ba 
njak kebentjian dan kedengkian 
dapat disingkirkan, djika . pihak 
bangsa Barat lebih dulu mengerti 
kekuatan hebat dan kekuasaan 
dari perasaan kebangsaan pada 
bangsa2 Timur, kata Van der 
Werff. 

Selandjutnja Van der Werff dan 
Hubrecht menganggap penting sikap 
Pemerintah Indonesia jg mau me- 
narik kapital asing dan djuga kapi- 

tal. Belanda. diatas dasar normal. 
Tetapi nasihat dr. Schacht perlu di 
turut lebih dulu, kata Van der 
Werff, jaitu ,,bajarlah hutang2 jg 

lama dulu”. 
Dalam hubungan ini Van. der 

Werff ingat kepada pelunasan pin- 
djaman kotapradja (Bogor, Djakarta 
dll), seperti didjandjikan dengan te 
ras pada Konperensi Medja Bun- 

lar. (Antara). 

Kurang gMakan 
Tentara es Sit Butuh 
Bantuan Amerika Lebih 

Banjak Lagi 

Pembesar2 pemerintah Korea Se- 
latan hari Minggu katakan, bahwa 
dibutuhkan lebih banjak bantuan 
Amerika untuk mentjegah meluasnja 
benjakit “karena kurang makan da- 
lam tentara Korea Selatan. 

Korea  Sela- 
menerangkan 

Menteri pertahanan 
tan, Shin Tae Yung, 
sedjumlah serdadu Korea Selatan 
telah diangkut, ke' rumah sakit ka- 
rena kurang makan. Sementara itu 
ketua parlemen Korea Selatan, P.H. 

Shinicky, menjatakan, bahwa ban- 
tuan Amerika sangat dibutuhkan un- 
tuk menaikkan gadjihnja — serdadu 
Korea Selatan dan untuk memberi- 
kan kepada mercka lebih banjak 
ransum. makanan. 

Pasukan Korea Selatan memper- 
oleh ransum dari pemerintahnja sen- 
“diri dan tidak. dari Amerika Seri: 
akt seperti pasukan2 tentara ke-8   lainnja. 

  

Juin Punj 
MAREKAL ALPHONSE JUIN, 

inspektor djenderal angkatan perang 
Perantjis dan komandan  pasukan2 
darat Nato di Eropa Tengah jg kini 
sedang menindjau medan pertempu- 
tan Indo China, menjatakan pada 
hari Minggu, bahwa pembangunan 
tentara nasional Viet Nam adalah 
satu?nja djalan untuk mentjapai pe 
njelesaian politik dan militer di In- 
do China. Ia menegaskan, bahwa 
kundjungannja di Indo China ini sa 

  

  
Na aa 

miresep 
ma sekali tidak menandakan 
daan jg buruk di Indo China. 

kca- nares dan laksamana ( . Auboyneau, 
Dika masing2 komandan angkatan darat 

takan, bahwa sebaliknja ia telah me, dan angkatan laut di Indo China, 

lihat beberapa kemadjuan jg berar-i marsekal Juin antara lain telah mec- 
ti. Setelah memperingatkan, bahwa | ngundjungi bagian selatan dari dae- 
kini masih sulit sekali untuk menge- rah delta sungai Merah. 
tahui bagaimana "achirnja perdjua- 
ngan di Indo China ini, Juin menja-| Sementara itu menteri negara Pe- 
takan, bahwa pertjobaan2. dengan) rantjis urusan Indo China, Jean Le: 
tentara Viet Nam telah dimulai dan | tourneau, pada hari Minggu mene- 
eksperimen? itu harus diteruskan, | rangkan kepada A.F.P., bahwa pem 
Dengan disertai oleh djenderal Li- | bitjaraan2 persiapan dan keputusan? 
  

Lembaga Kebudajean Indonasia $ 
Kon. Bataviaaseh « » engotschap 

| van Kunsten en Wetens schappen”   

Utk Bereskan Soal Indo China 

  

ig diambil oleh Panitia Tinggi Viet 
Nam/Perantjis akan ' memberikan 
kesempatan kepada rakjat Viet 

Nam, tidak sadja untuk mengambil 
bagian, melainkan djuga mengambil 
bagian dengan langsung, dalam pe- 
perangan di Indo China. 

Dikatakan, bahwa disamping itu 
Viet Nam djuga akan diberi kesem- 
patan memikul tanggung djawab jg 

Gerakan Anti 
Islam Di RRT? 

Mesdjid' Dirobah Djadi M 
seum - Naina Kekajaan Orang” 

Islam Dirampas 

2 

sedang melakukan gerakan pember- 
lebih kurang 45 djuta penduduk beragama Islam jang 

tinggal di RRT, demikian menurut kabar2 jang dapat dipertjaja dari 
Timur Djauh jang diterima di Washington pada hari Senin kemaren. 

,program2 anti-Islam” 
didjalankan di propinsi Sinkiang, dibagian barat-laut 

terutama sedang 
RRT jang ber- 

4 djuta penduduk propinsi ini kira2 
95Yc adalah orang2 jang beragama Islam Dokumen2 jang telah dise- 

diperkuat oleh penindjau2 bukan- 
komunis mewartakan bahwa pembesar2 RRT kini sedang merobah mas- 

ifi mendjadi museum2, kantor2 dan tempat2 tinggal 
untuk kaum tawanan RRT jang dikirim kedaerah jang terpentjil jetaknja 

Dikabarkan selandjutnja bah- 
wa kaum petani dan pedagang 
serta kaum pemilik jang beraga- 
ma Islam fainnja sekarang mulai 
ditangkapi dan dilutjuti harta 
kekajaan mereka, dengan djalan 
menarik padjak2 jang berle- 
bih2an. Tudjupuluh persen dari 

hasil pertanian baru2 ini telah di- 
sita oleh pembesar2 RRT. Menu- 
rut berita2 itu seiama bulan2 

jang achir2 ini gerakan pember- 
sihan tersebut mulai menghadapi 
perlawanan jang keras tetapi ti- 
dak berdaja. Dibagian barat pro- 
pinsi Sinkiang 134 orang Islam 
kabarnja telah ditangkap karena 
melawan pensitaan tanah. Ba- 

njak diantara mereka diberi hu- 
kuman kerdja-paksa sedangkan 
lam2nja lagi ditembak mati. Se- 
djak buln Oktober tahun jang 
lalu dokumen2 tadi menundjuk- 
kan bahwa lebih dari 5000 orang 
petani, pedagang dan pemilik2 

toko dipropinsi itu telah didja- 
tuhi hukuman2 pendjara dan di- 
rampas kekajaan2 mereka. Doku- 
men? itu menjebutkan pula bah- 
wa opsir2 Rusia jang mempunjai 
60.000 orang dibawahnja kabar- 

nja mempunjai pengawasan atas 
sumber2 kekajaan mineral, .peru- 
sahaan2 pertanian kollektip dan 
usaha2 lainnja. di Sinkiang. De- 
mikian menurut berita2 tersebut 
sebagai dikutip oleh U.P. di Was- 

hington. (Antara-UP.). 

| orang penduduk tewas 

  

35.000 Penduduk Desa : 
Ramai2-Kepung Grom- 

bolan 

PADA HARI Minggu malam 
kota Garut dan distrik Tarogong 
telah diserbu oleh: gerombolan 
dari tiga djurusan. Pada penjerang 
anita fihak gerombolan memper- 
gunakan sendjata2 berat den se- 
bagai tanda permulaan serangan 
mereka menggunakan. terompet. 
Setelah. terdjadi pertempuran sa- 
tuan2 tentara dan polisi berhasil 
memukul mundur kaum penga- 
tjau itu. Akibat serangan ini 23 
buah rumah habis terbakar, dua 

dan dua 
orang tagi Iuka2. Beberapa yu- 
mah telah dirampok pula oleh ge 
rombolan itu. Sebuah rumah dari 
seorang pegawai penerangan di- 
distrik Tarogong telah dibakar 
sesudah dirampok habis2-an. Me- 
purut taksiran kerugian akan se- 
rangan itu  berdjamlah k.. Rp. 
500.000. Fihak tentara dan polisi 
tidak menderita kerugian. 

. 

Seterusnja diwartakan, bahwa de 
ngan dipimpin oleh tentara polisi 

39 pamong pradja dan BODM kl. 
ribu orang penduduk desa jang ber 
sendjatakan golok, bambu runtjing, 
pisau dan senapan2 mod Iel kuno ba 
ru-baru ini telah mengedjar gerom 
bolan2. Gerakan 'ini jalah jang ke 
tiga kalinja dikabupaten ' Bandung 
dan diselenggarakan atas perminta 
ampenduduk sendiri. Dua hari dua 
malam gerakan pembersihax ini 
didjalankan dengan giat. Gerakan 
tsb. ternjata telah berhasil dgn. 

ditangkapnja seorang .,djaksa” ge 
rombolan, seorang kepala — kam 
pung jang membantu  gerombotan. 
seorang algodjo dan tigapuluh orang 
pengptjau lainnja. (Pia) 

Karachi & La- 
hore Hangat 
Agitasi Anti Oadiani 

Terus Menjala? 

DEMONSTRASI2 anti Akma- 
diah Oadiani di Karachi pada hari 
Minggu telah mengindjak hari jg 
ke-3 dan selama itu “djundah 
orang. jang ditangkap oleh pihak 
jang berwadjib sudah ada 21 
orang, 7 orang diantaranja ditang 
kap pada Minggu sore. Sementara 
itu pihak polisi telah mengadakan 
persiapan2 untuk menfjegah ke 
mungkinan terdjadinja bentrokan 
bentrokan baru apabila menteri 
Inar negeri Zafrulah Khan pada 
hari Senen ini tiba kembali di Ka 
rachi dari perdjalanannja ke Me 
sir dan Irag. Seperti diketahui, 
Zafrullah Khan adalah anggota 
terkemuka dari aliran keagamaan 
Ahmadiah tsb. 

Seterusnja pemerintah Punjab pa 
da malam Senen telah melarang ter 
bit surat kabar .,Zamindar” untuk 
satu tahun Jlamanja atas tuduhan, 
bahwa surat kabar tersebut telah 
mengadakan agitasi menentang men 
teri luar negeri Zafrullah Khan da 
ri golongan Oadiani. ,,Zamindar” 
adalah musuh terbesar dari golo- 
ngan agama tersebut sedjak 46 ta- 
hun jang lalu. 

Sementara itu agitasi2 anti-Oadia 
ni pada hari Minggu masih terus me 
njala-njala di Lahora, sehingga 'pi- 
hak jang berwadjib telah menang-   kap tidak kurang dari 200 orang. 

(AFP) 

  

DUTABESAR SWEDIA di 

ka kelangsungannja ialah bahwa 
kalan2 di Swedia, halmana akan 
fihak lain akan diambil tindakan 
Bohman keadaan demikian djika 

Lebih djauh  dinjatakan, bahwa 
bila petjah perang besar maka pasti 
Swedia akan dikelilingi oleh nega- 

langsung terlibat dalam pepe 
rangan dan dutabesar Bohman ber- 
pendapat, bahwa tidak seorangpun 

di Swedia jg mengandung harapan 
terlampau banjak bahwa negaranja 
tidak akan turut terlibat. Akan te- 
tapi, demikian 'seterusnja dutabesar 
Swedia, sekarang ini djiga “kami 
siap-sedia membela-diri. Swedia ti- 
dak mengadakan demobilisasi sesu- 
dah berachir perang dunia kedua jg 
lalu, diwaktu mana negara ini ting- 
gal netral. Dengan demikian Swedia 
sanggup membangunkan suatu ang- 
katan bersendjata jg boleh dikata 
tiukup kuat, dan bagaimanapun dju- 
ga lebih kuat daripada angkatan 
pertahanan manapun djuga di Ero- 

@. 

Dalam waktu hanja 48 djam Swe- 
dia dapat memobilisir 600.000 
Orang untuk dibagi-bagikan dalam 
kl. 20 divisi. Selain itu Swedia kini 
mempunjai suatu angkatan udara jg 
sanggup memenuhi tugas jg diharap 
kan dari padanja. 

Sementara itu dalam  pidatonja 
hari Minggu di Setif (Algiers) perda 
na menteri Perantjis Rene Mayer 
menjatakan bahwa perdjandjian ke- 
tentaraan Eropa adalah djalan ig 
terbaik untuk mendjamit  pertaha- 

ra2 jg 

  lebih besar lagi. (Antara—AFP), 

  

nan Eropa Barat setjara efisien dan 

# 

  KL Gaga 
PALA PA 

AN Op DRA 

Sabtu malam menerangkan dimuka tjorong 
bahwa Swedia mempunjai angkatan pertahanan jang paling kuat di 
Eropa, tetapi bahwa negaranja itu bertekad untuk tinggal diluar se- 
tiap persekutuan militer. Diterang kan oleh dutabesar Bohman, bah- 
wa sekiranja Swedia menggabungkan diri dalam blok Amerika ma- 

Swedia Mau Netral 
Negara Kuat Tapi 

Tiap Persekutuan Militer 
i Tak Mau Ikut 

Amerika Serikat, Erik Bohman, 
radio di Washington, 

Amerika akan menempatkan pang 
mengakibatkan bahwa dari suatu 
balasan di Finlandia, dan menurut 
memang terdjadi hanja memper- 

sulit sadja kedudukan strategis dan militer dari Swedia. 

adalah satu2nja  djalan pula guna 
mentjegah hidupnja kembali militer- 
isme Djerman. Dalam pidatonja jg 
mengutarakan pendirian terhadap 
soal2 luar negeri, perdana menteri 
Perantjis dari partai radikal sosialis 
itu selandjutnja menerangkan, bhw 
negara2 Barat telah bulat tekad- 
nja untuk melawan setiap kemung- 
kinan agresi" Rusia dengan sekuat 
tenaga dan “bahwa baginja tidak 
nampak djalan lain untuk  mendja- 
min pertahanan benua Eropa itu 
daripada membentuk keutuhan sua- 
tu tentara Eropa dalam mana turut 
serta serdadu2 Djerman. 

Mayer memperingatkan bahwa 
andaikata dewan perwakilan nasio- 
nal tidak mau meratifikasikan per- 

djandjian ketenteraan Eropa, maka 
jg sedemikian akan menimbulkan 

ketjurigaan didunia luar dan Peran- 
stjis akan berdiri sendiri dalam meng 
hadapi bahaja2 besar. ..Andaikata 
terdjadi suatu agresi dari negara2 
totaliter, maka pertempuran di Ero 
palah jg akan menentukan nasib Af 
rika Utara. Pertempuran di Eropa 
ini akan menentukan pula nasib ha 
ri depan dunia merdeka. Dari itu 
negara2 sekutu Atlantik  mengan- 
djurkan pertahanan benua jg efisien. 
sIni berarti bahwa pertahanan akar 
dilakukan hingga sedjauh mungkin 
ke Timur”, demikian perdana men-   teri Rene Mayer, 

dl 
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— Djalan Petekan 55. Sdr. Saleh As- 

“ UPBA Prop. Djateng diberikan 
— pendjelasan2 

- Semarang telah dibubarkan, permu   
  

  

SUARA 

MERDEKA 

  

SMG. SELASA 3 MARET 1953. 

Menginsafi Kekurangan 
— -———— Diantara berita dari negeri Belanda jang menarik 
perhatian kita ialah berita jang menjatakan, bahwa penanaman mo- 
.dal jang berdjuta-berdjuta banjaknja dinegeri Haile Selassie (Eth:o- 
pia) oleh perusaha'an Handelsvereniging ,, Amsterdam” merupakan 
sangat optimistis. Direksi H.V.A. sendiri tidak merasa beg.tu gem- 
bira, karena harapan memperoleh kemadjuan sangat djauh. Pimpi- 

“nan atas dari H.V.A. lebih menjukai buruh, tanah dan iklim Indo- 
nesia. $ 
— — —— — Sebagai perusaha'an besar jang telah mempunjai pe- 
ngalaman banjak dalam penanaman modal besar, maka keterangan 
direksi H.V.A. tsb pantas mendapat perhatian. Apalagi dalam ke- 
terangan itu dinjatakan, bahwa buruh, tanah dan iklim Indonesia 
lebih disukai oleh H.V.A. Dengan ketegasan itu kita dapat menarik 
kesimpulan, bahwa H.V.A. dengan tidak terus terang ingin mena- 
nam modal di Indonesia. S'kap diam dan tidak terus terang itu 
sendirinja mempunjai maksud mendalam. Dan apa jang dimaksud- 
kan kita sendiri tidak mengerti. Mungkin dgn. sikap jg. demikian 
itu H.V.A. ingin mantjing suara serta sikap dari pihak Indonesia 
jang sampai sekarang ini masih samar2. Dengan lain perkata'an, 
modal asing mau melihat ketegas.n s:kap Indonesia. 
— —— —— Mengenai sikap ini jang . pernah -kita tulis  da- 
lam minggu jl. perlu sekali dikemukakan setjepat mungkin. Dalam 
pada itu kaum buruh sendiri wadjib turut memperhatikan suara? 
jang keluar dari pihak modal asing. Djika sampai sekarang ini 
kaum buruh hanja mendjadi alat, maka mulai sekarang ini seharusn ja 
kaum buruh berusaha, suapaja modal asing merobah pandangan- 
nja terhadap kaum buruhnja. Dan perobahan pandangan imi dapat 
lekas berudjud, djika dari pihaknya, buruh sendiri berusaha kearah 
tudjuan tsb. Djadi djanganlah perobahan kita sandarkan pada pi- 
haknja smodal asing. 
————— Begitulah pimpinan buruh wadjib memberi isi pada 
gerakan buruh lebih dari pada jg. sudah. Dengan ini kita bukannja 
memperketjil djasa pimpinan buruh pada waktu jang lampau. Ba 
njaklah sudah djasa jang diperbuat oleh pimp'nan buruh. 
— — ——— Jang kita maksudkan memberi isi itu ialah, supaja 
pimpinan buruh sanggup memberi bimbingan begitu rupa, sehingga 
kekurangan2 gerakan buruh terisi, sehingga mempunjai suara jang 
menentukan dalam menghadapi modal asing. Sebagaimana kita ke- 
tahui sampai sekarang gerakan buruh sering kemasukan anasir-ana 

“sir jang mestinja mendjadi bebannja partai - partai politik Berhu- 
bung dengan itu, maka menggalang persatuan buruh jang kokoh 
kuat utk menghadapi modal asing sekarang ini perlu sekali. Dgn. 
demikian, maka kita menginsafi kekurangan? jang ada dalam ka- 
langan-kalangan buruh. 

  

  

NI Negara 

” 3 BURUH 

PERTEMUAN PANITYA ngar, besuk hari buruh 1 Mei, t ” 

»WARGA", dak bakal dikibarkan ..bendera? pe 
: an . Idamaian dan djuga tuk akan dit 

Panitya ,Warga” pada hari paskan burung? merpati” seperti Iz Minggu petang telah mengadakan 
pertemuar'dengan para undangan 
bertempat  dirumahnja Aldivfri 

zimnja, 

Sir-pong dengar itu kabar djad: 
gembira, sebab memang tugas kw 
wadjiban organisasi buruh iang ter 
pening terutama ialah. soal meni 
bela nasib... buruhnja, memperdje 
angkan  soal2 perburuhan jang chu 
sus menguntungkan bagi fikak . bu 
ruh: djadi kurang perlu menjimrang 
kesoal2 lain. 

Sedangkan soal jang pokok 'per 
buruhan sadja masih kurang be 
res,,kok pakai ikut kesoal lain? ikut 

segaf selaku pimpinan pertemuan 
Galam kata pembukaan menerang- 
kan maksud daripada adanja pa- 
nitya ,,Warga” adalah-untuk mem 
pertjepatkan usaha Pemerintah da 
lam melaksanakan manifest T Nov. 
1945. Dikatakan bahwa telah 3 
tahun perdjoangan panitya ini se- 
lalu mengalami kegagalan, maka an na main? protes soal Rosenberg, soal 

mentjetuslah achirnja SREMeR | itm? Halo perdamaian 2 seb: 32 Febr. 53 dari Badan Konpe- gainja. 
rensi Bangsa Indonesia Turunan Ini kan namanja juma buang? 
Arab di Solo. enersi pertjuma. Selandjutnja sdr. Juslam Badras | Organisasi buruh ialah duri bu selaku komisaris Badan Konperen 
si daerah Djawa Tengah tampil 
kemuka mendjelaskan isi dan mak 
sud statement i2 Febr. "53. Dite- 
rangkan bahwa isi dan djiwa sta- 
tement tersebut adalah berisi tun- 
tutan politik dan konsekwensinja. 
Perdjoangan panitya Warga” ada 
lah landjutan dari Partai Arab In 
donesia semendjak 1934 dan se- 
suai dengan perkembangan? ma- 
sjarakat dan politik di Indonesia 
maka bangsa Indonesia turunan 
Arab dalam perdjoangannja dju- 
ga mengalami perobahan2 perkem 
bangan "menurut faktornja sendi- 
ri2. Diakuinja djuga adanja per- 
petjahan2 dalam golongan ini, 
tapi tidak akan menghilangkan 
pangkal tudjuannja jalah: pengha- 
pusan persoalan minoriteit. 

Selandjutnja pembitjara mengu 
pas peraturan2 Pemerintah dan 
U.U.D. Sementara no. 58. 
Kemudian oleh pimpinan dibe 

rikan pendjelasan2 tentang pidato 
jang telah diutjapkan itu dan se 
landjutnja. oleh Pak Slamet, wk. 

ruh dan untuk kepentingan buruh. 
Hidup organisasi buruh!!! 

Sir-pong. 

-Bupati D.I.” Di- 
tangkap 

Suhaimi, Naib Katjamatan Ka 
liwungu Kudus baru2 ini oleh 
CPM telah ditangkap, ketika ba- 
ru pulang menindjau rumahnja di 
desa Prambatan Kaliwungu Ku- 
Gus. Sesudah sedjak bulan Okto- 
ber 1952 ielah menghilang dari 
kota Kudus, dan oleh jang berwa 
djib memang ditjari karena dikira 
ada sangkut pautnja dengan ge- 
rakan D.I. Pada waktu ditangkap 
nja menurut keterangan telah ke- 
dapatan surat2 bukti jang menun- 
djukkan bahwa S. mendjadi orang 
jang terpenting dalam gerakan D. 
I. (Bupati Sipil D.L), serta docu- 
imen2 lainnja disita. 
| Dalam pemeriksaan selandjut- 
nja ternjata bahwa S. selaku Naib 
telah membawa uang milik Dja- 
watan sebesar k.ll Rp. 1609.—, 
jaita uang Nikah, Talak, Rudjuk 
jang tidak disetorkan. 

Menurut berita selandjutnja S. 
aslinja dari daerah Solo. 

BEKERDJA SETIA 45 TAHUN 
Hari ini, di Purwedinatan Barat 

4/5 atas telah diadakan sedik't upa 
tjara kepada sdr. Roospani, Kevala 
Opas bag. expedisi dari Kantor 
Vorstenlansche Cultuur My jang te 
lah bekerdja 45 tahun lamanja. Ia 
mulai bekerdja pada tg. 3/3-1998, 
sedang bapaknja sdr. Ali pun be 
kerdja 20 tahun lamanja dan - me 
ninggal dunia dalam tahun 1911. 
Untuk kesetia'annja sdr. Roospani, 
oleh pimpinan kantor tsb. ja telah 
diberikan mendali dan 2 bulan 
gadjih - kotor. 

TIGA ORANG DITJULIK. 
Belum lama berselang didesa 

Prigi, Kedungdjati terdjadi 
kan atas dirinja 4 orang, jaitu ke 

tua OPR, Mandor Kehutanan, Guru 
SR dan Tjarik. Kedjahatan ini te 
lah dilakukan: oleh 4 orang bersen 

mengenai isi U.U, 
D.S. no. 58 berikut pendjelasan2 
nja. " 

Selandjutnja berturut? menga- 
dakan sambutan sdr. Tjoa Djie 
Liang selaku golongan turunan 
Tionghoa jang merasa bangga 
djuga dengan  adanja Warga” 
dan mengadjak bekerdja bersama. 
Dan achirnja Ki Ronggo setjara 
persoon djuga menjatakan kepua 
sannja adanja djiwa jg creatief 
dan dinamisch dari golongan turu 
nan Arab ini. » 

BERTEMPUR DGN MALING, 
Didapat kabar, bahwa belum 

lama berselang di Genuksari ada 
terdjadi penganiajaan atas dirinja se orang nama S. Pada ketika itu, ru 
mahnja S.telah kemasukan pendja 
hat, Terdakwa telah dikedjar oleh 
S., tetapi sial bagi S. karena pen 
djahat ini kemudian menusuk S. de 
ngan sendjata tadjam dibagian pe 
rutnja, sehingga ususnja keluar pa 
Ga waktu mana terdjadi pergulatan. 

Dengan segera korban tsb. diang 
kut ke RSUP, tetapi belakangan djata. “Gerombolan ini setelah ber 
ini ia telah meninggal dunia. | Jhasil menangkap 4 orang tsb., ke 

Imudian meninggalkan selembar su 
PEMBETULAN. rat jang ditulis ,.dari pasukan Bat. 

Dalam harian kita tanggal | 441 Sie I Res 14/IV. Kemana 4 orang 
2/3 kemarin berita Kudus je. jini telah dibawanja belum diketa 
berkepala Mendapat Subsidi” ihui djelas, demikianpun nasibnja. 
terdapat — salah tietak, angka | 
Rp... 25000 “hg mestinja KETJILAKAAN. 
Rp. 2500.— (Dua ribu lima Baru2 ini di Gombel telah terdja' 
ratus rupijah) aa di ketjilakaan lalu-lintas, 
Dengan ini kesalahan tsb di Truck H 6446 jang dikemudikan 

betulkan. oleh seorang Tionghoa tefah ter 
gelintjir dan kemudian terbalik. 

DIBUBARKAN Truck tsb.  datangdari Ungaran.      Didapat kabar, 
Sabtu jbl. Panitia Pantjalomba di mendapat luka2, sedang 

kenek telah meninggal dunia. Kor 
R.M, ban2 tsb. kemudian diangkut 

RSUP, 

laan mana telah diadakan di 
Lido. 

Menurut kabar iang Sir-pong de 

dapi Serangan2 

mainan jang sungguh2 istimewa 
rang SSS diperkuat) dalam 
sebelasan Maesa dari Djakarta. 

Kemenangan fihak Semarang 
ini sungguh ada diluar dugaan, 

Isebab sebelum bertanding di Se | 
marang kemaren sore, pada hari ' 
Djum'at, Sabtu dan Minggu kese 
belasan Maesa telah berhasil 
menggondol kemenangan? jg ge 
milang di Jogjakarta, mengguling 

3—0, mendjatuhkan Sinar Mata 
cam (djuara Jogja) dengan 5—0, 
dan kalah melawan Orion 
dengan 4—1. Kemenangan2 Mae 
ja di Jogja ini dengan sendirinja 
djuga mempengaruhi pendapat 
umum di Semarang, hingga dim 
kalangan pertaruhan umumnja 
orang mendjagoi Maesa, ada jang 
sampai memberi voor 2—0. Tapi 
ternjata bahwa -pemain2 Sema 
rang tidak tergetar semangatnja 
menghadapi keadaan tsb.: dari 
mula sampai achir Semarang 
memperlihatkan suatu permainan 
jang subliem dan tinggi mutunja, 
camwork terdjaga rapi sedang 
bal-controle pun tiada mengetje- 
wakan. Tapi dilain fihak, Maesa 
sun tjukup memberikan permai 
aan jang bermutu, tjukup baik 
pembagian bola dan  teamwork- 
ija, tapi apa mau dikata, ternjata 
ketangkasan tetamu2 dari Djakar 
ta ini tak mampu menghadapi sia 
sat permainan tuan rumah. Bidji 
4—0 untuk kemenangan Sema- 
rang tjukup memberi bukti. De 
mikianlah kesan kita waktu meli 
1it pertandingan kemaren. Per 
andingan jang istimewa ini di 
simpin oleh wasit van Yperen jg 
sebagai biasa memimpin pertandi 
ngan ini dengan bagus dan adil. 

Waktu wasit meniupkan peluit 
tanda permulaan, kedua kesebela 
an turun dilapangan dengan pa 
angan sbb.: 

SSS diperkuat: 

Han Siong 
Kong Lieh Soetedjo 

Kee Sien Kahono Tiong Hie 
Sudjono Sukirno Supeno 

Edy Suwono Kristiono 

O 
Sugiono Hasan 

Suroso Najoan Achmad 
Subandi Walangitan Anwar 

Harahap Dotulong 
Parengkoan 

Maesa. Djakarta: 

Semarang terus menjerang 
Baru sadja bola menggelinding. 

Semarang terus mengadakan offen- 
sief jg seru, beberapa saat benteng 
Djakarta dikurung rapat?2. tapi sega 
la serangan? jg diatur oleh Sukirno 
dibantu oleh sajap kanan kirinja. sz 
lalu kandas dim kaki backs.  Dja- 
karta Harahap dan Datulong: diuga 
keeper Parengkoan tak mau menje- 
rah mentah2, berkali2 dapat meng- 
hindarkan tembakan2 jang diarah- 
kan kegawangnja. Kita tjatat pemsin 
Kristiono beberapa kali menjia-njia 
kan kesempatan bagus, mungkin ka 
rena lintjinnja lapangan dan bota. 
Kedua fihak menggunakan systeem 
stopperspil. Tapi djuga fihak Maesa 
tak tinggal diam. Serangan2 kilat jg 
dipimpin oleh Najoan dengan bantu 
an sepenuhnja dari pemain Sugiono 
jang terkenal sebagai tukang sulap 
bola, berkali2 membahajakan ben- 
teng Semarang, untung dalam ' hai 
ini trio pendjagaan Semarang, Kong 
Lieh, Kahono dan Sutedjo selalu 
berada ditempatnja, '- menggagalkan 
tiap serangan fihak lawannja. Mes- 
kipun begitu, keeper Han Siong tak 
djarang musti menghadapi udjiar 
berat untuk menjelamatkan gawang 
nja. Satu kali pantas kita kagumi 
Han Siong waktu berhasil menang- 
kap bola tendangan menggeledek da 
ri Najcan jang setelah dapat menge 
lakkan pedjagaan  backs Semarang 
terus dengan suatu solo-ren menudju 
kegawang Semarang: namun Han 
Siong dapat menangkis bahaja ini. 
Demikianlah pandangan pada bagi 
an pertama dari pertandingan ini: 
sampai mengaso kedua  fihak tak 

Ag TA 

lora, hingga pemain2 Djakarta seketika pun : 
tan untuk memperlihatkan ketangkasann N djau, p 
kes. Maesa bukan kesebelasan jg. tidak kuat. 4 Kali djaring ga- 
wang Djakarta digetarkan oleh peluru Semarang, sedang pertaha- 
nan Semarang jang membadja laksana beteng kuat, tiada sekali pun 
tertembus oleh tembakan Djakarta, Inilah | 1 
reloranja semangat penonton2 Semarang, jang gembira melihat fa- 
voriet2nja unggul dilapang hidjau. Ma j 

can benteng PSIM dengan angka 

  

Maesa Ditjukur 4-0 
(Barisan Belakang Semarang Ibarat Be- 

teng Badja—Maesa Tak Berdaja Ha- 
Kilat Semarang 

GELANGGANG STADION Semarang kemaren sore berka- 
112 mengguntur penuh sorak sorai rakjat Semarang jang gembira, 
bersemangat dan merasa besar hatinja, karena melihat suatu per- 

dari pemain2 kesebelasan Sema- 
mai tetamu - tetamu ke- 

Hudjan deras rupanja tiada da- 
pat mendinginkan semangat pemain2 Semarang jang sudah mengge- 

tidak diberi kesempa- 
a dilapang hidjau, padahal 

g menjebabkan meng- 

berhasil  mentjetak — kemenangan: 
stand tetap 0 — 0. 

: Semarang unggul. 
Habis turun minum permainan Se 

marang makin tampak unggul, se- 
dang. Maesa mulai tampak kelesu- 
annja. Kesempatan ini dipergunakan 
sebaik2nja oleh pemain? Semarang. 
jPalam suatu scrimmage didepan 
doel Djakarta, Kristiona dengan ten 
dangan kaki kiri berhasil membuka 
score 1 — 0 untuk Semarang. Men 

| dapat kemenangan ini dibarengi so 
rak penonton jang menguntur riuh, 
pemain2 Semarang makin bersema 
ngat. Sukirno jang dapat - umpan 
bagus dari Tiong Hie telah mene- 
ruskan bola dengan suatu tendangan 
menggeledek menembus djala Dja- 
karta, 2 — 0 untuk Semarang. Men 
dapat kekalahan ini Maesa Djakarta 
lalu mengadakan perobahan siasat- 
nja, Sugiono ditarik kedalam dan Su 
joso djadi kiri luar. 'Perobahan ini 
pun dapat menghasilkan suatu offen 
sief jang berbahaja bagi Semarang, 
tetapi trio Kong Lieh, Kahono dan 
Sutedjo jang dibantu oleh halfs Ti- 
ong Hie dan Kee Sien jang tak ke 
nal tjapai itu, seakan2 merupakan 
benteng badja jang tak mempan pe 
luru Djakarta. Tiap2 serangan kan- 
das dalam garis pertahanan ini. Da 
lam pada itu barisan muka Sema- 
rang masih terus bekerdja giat. Sua 
tu samenspel jang bagus antara Ed 

| dy Suwono dan Sudjono berhasil me 
lewati pendjagaan backs Haraha» 
dan Datulong ,dan sesaat kemudian   kaki Sudjono melajang, bola dikirim 
ke djaring Djakarta, Parengkoan ter 
paksa tangkap angin: 3 — 0 untuk 
Semarang. Tak lama kemudian 
Kong Lieh telah mngadakan suatu 
solo-ren madju kedepan dan sete 
rusnja memberi umpan pada Kris- 
tiono jang berdiri dekat gawang 
Maesa: Kristiono tak sia2kan kesem 
patan bagus ini, dan setjepat kilat bo 
la dipindah kedalam gawang Pareng- 
koan: 4 — 0. Tapi meskipun menda 
pat kekalahan 4—0, fihak barisan 
muka Djakarta belum putus asa, 
penggrebegan2 serentak  dilaku 
kan dengan taktik kilat, tapi ben- 
teng pertahanan Semarang tidak le 

hasil dan 
terde- 

rantakan tak membawa 

  

PEKAN OLAHRAGA MOBR-- 
Menjambung berita kita kemaren. 

gade Polisi Djawa Tengah, lebih 
djauh dapat diwartakan, bahwa Pe 
kan Olahraga tsb. akan dibuka 

laan Semarang. Jang akan  dilom 

bulutangkis, menembak untuk ka 
ders dan menembak setjara rombo 
ngan Pekan olahraga ini diadakan 
untuk kalangan kepolisian pada 
umumnja. Pemimpin penklenggara 
ialah komisaris II Sarosa. 
Umum boleh menonton 

pertjuma. 
dengan 

Anggauta? Mahka- 
mah Tentara Agung 

Bertempat  digedung Kedjaksaan 
Agung Djakarta, pada tg. 2 Maret 
'53 djam 7.30 oleh Letnan Djende- 
ral Mr. Wirjono Prodjokusumo, Ke 
tua Mahkamah Tentara Agung, te- 
lah dilantik  anggora2 "Mahkamah 
Tentara Agung jg terdiri dari: 1. 
Kolonel Sadikin, 2. Kolonel - Bam- 
bang Utojo, 3. Kolonel Adam dari 
ALRI dan 4. Komodor 

djono dari AURI. Mahkamah Ten- 
tara Agung ini-menurut. Biro Pene- 
rangan Staf Umum Angkatan Darat 

tahun 1950. Dan inilah ig perta- 
ma2: kali diadakan ' berhubung ada 
perwira Menengah jg putusan per- 

karanja oleh Pengadilan Tentara 
Tinggi di Surabaja naik revisi. 

ngah, offensief Djakarta gagal be- 

sampai peluit penghabisan Kartiis baci 3 : : : -Ikartjis bagi klas I dan IC oleh |teri Perekonomian Mr. Suma- Sang Senang Tg Ma Pusat  Djawatan Pengendalian (nang dan lain2 pedjabat Kemen Me aan 1 0 "Harga tersebut, maka bioscoop2 |terian Perekonomian, kemaren te 

tentang pekan olahraga Mobiele Bri: 

besuk sore, tanggal 4 Maret djam! 
16.00 bertempat dilapangan Sport | 

bakan ialah: Volleyball, sepakbola, 

Muda Su- . 

— adalah menurut undang2 No. 51 

  

  

  
Jockey (tukang menunggang kuda patjuan) Eddie Arcaro jang  dipi 
lih sebagai jockey terpandai dan ha njak menangnja di Amerika. dalam tahun 1952, telah menerima piala kedjuaraan, jang diterimakan cleh 
nj. Genevieve  Woolf, djanda jockey George  Woolf jang  terma 
Sihur. Dibelakang tampak patung dari jockey Woolf jang kenamaan 

: itu. 

bioskop Solo Rugi 
Meskipun Harga Kartjis Sudah 

Dinaikkan 
(Oleh : Pembantu Kita) 

4 SEDJAK TANGGAL 1 Maret ini tarip kartjis bioscoop di So Io untuk klas I dan klas II telah dinaikkan masing2 dari R. 3.— mendjadi R. 3,50 dan dari R. 2.— mendjadi R. 2,25, sedang klas IH tetap R. 1.—, Kenaikan tarip..kartjis tersebut telah mendapat 

| 

TINDJAUAN ENCLAVE IMO- 
GIRI KOTAGEDE DAN 

NGAWEN 

Hari Sabtu jbl. rombongan guber 
nur Djawa-Tengah Budijono tiba di 
Jogja untuk mengadakan pertemuan 
dengan pihak pemerintah daerah is- 
timewa Jogjakarta guna menindjau 
segala sesuatu mengenai masalah en 
clave Imogiri, Kota Gede dan Nga- 
wen jang tertleak didaerah Jogjakar 
ta. 

Pada hari itu djuga rombongan 
gubernur Djawa-Tengah dan wakil 
Kepala Daerah Pakualam mengada 

kan penindjauan di-daerah2 enclave 
tersebut dimana diadakan pula per 
temuan2 dengan pihak pamongpra 
dja dan wakil2 rakjat didaerah2 tsb 
guna mendengarkan keinginan? rak 
jat. : 

Seperti diketahui selama ini dae- 
rah2 enclave tersebut administratizf 
diurus oleh pemerintah daerah isti 
mewa Jogjakarta, sedang statusnja 
tetap berada dibawah pemerintahan 
Djawa-Tengah. Pihak pemerintah 
daerah istimewa Jogjakarta menghen 
daki agar daerah2 enclave tersebut 
statusnja dimasukan didalam wila- 
jah daerah Jogjakarta, atas pertimba 
ngan guna melantjarkan pemerinta- 
han didaerah2 tersebut. 

BADAN PERTIMBANGAN KE 
BUDAJAAN TEROPONG TARI 

. MUDA-MUDI” 
Tiga hari berturut2 Badan Pertim 

bangan Kebudajaan jang diketahui 
oleh S. Mangunsarkoro mengadakan 
sidangnja di Jogjakarta. Dalam si- 
dang tersebut antara lain diteropong 
soal tata baru dalam  masjarakat. 
Djuga soal tari ,,Muda-Mudi” seba- 
gai pengganti tari barat (dansa) di- 
tindjau pula. Oleh rombongan ,.ta 
ri Muda-Mudi” telah diadakan de 
monstrasi tentang tari tsb didepan 
para undangan dan anggota2 De- 
wan Pertimbangan Kebudajaan.   persetudjuan dari Pusat Djawatan Pengendalian Harga, memenuhi permintaan dari Gapebi (Gabungan Perusahaan Bioscoop) jang ber- pusat di Jogja, berhubung dengan kenaikan Padjak Tontonan di Solo jang berlaku mulai tanggal 1 Februari 1953 ini, dari 20 pCt | netto mendjad 30 pCt dari bruto (pemasukan harga kartjis. Per- | mintaan Gapebi semula jalah untuk dapat menaikkan tarip klas 1 dan II masing2 dari R. 3,— mendjadi R. 3,50 dan dari R. 2)— mendjadi R. 2,50, tetapi mengenai tarip klas JI hanja dikabulkan kenaikan R. 0,25 jalah dari R. 2, — mendjadi R. 2,25. 

Kenaikan harga kartjis tsb. 

! 

ga dihadapan anggauta2 Gapebi dan terpaksa harus didjalankan, kare Jinstansi2 jang bersangkutan di na sebelum kenaikan Padjak Ton | Solo, dalam suatu pertemuan di 
tonan itu sadja kalkulasi perusa -Rkumah Makan Pak Amat Saptu haan2 bioscoop2 di Solo jg ke | malam jL ' h adaannja sedang dalam pembangu 
nan itu, sudah mepet sekali. Dji 
ka tidak diperkenankan menaik 
kan harga kartjis, maka kemung 
kinan bioscoop2 di Solo akan ter 
paksa tutup semua. 
“Berhubung dengan dikabulkan 

nja permintaan, menaikkan harga 

  

Akademi Dinas Hu. 
buangan Ekonomi 
DENGAN dihadliri oleh Men 

di Solo tidak djadi tutup, sekali 
puncdengan kenaikan harga kar 
Uis klas I dan IT itu sadja, me 
nurut kalkulasi, pengusaha? bios 
coop di Solo masih menderita 
rugi 312 sen. 

Izh diadakan upatjara pembukaan 
resmi Akademi Dinas Hubungan 
Ekonomi Luar Negeri bertempat 
di Tanah Abang Barat 66 Dja- 
karta. Maksud didirikannja akade 
mi tsb. — sebagaimana jang di- 
uraikan oleh wakil! Direktorat Hu 
bungan Ekonomi Luar Negeri 
Mr. Susanto Djojosugito — ialah 
untuk mendidik tenaga2 dalam 
lapangan hubungan ekonomi luar 

  
Dalam putusan Pusat Djawa- 

tan Pengendalian Harga itu di- 
mintakan kepada para Pengusaha 
Bioscoop, agar mereka berusaha 

| MAGELANG 
MENGHINA SEORANG. ARAB 
Dalam sidangnja baru? ini Peng- 

adilan Negeri Magelang dibawah 
pimpinan Hakim Mr. Siswadi men- 
djatuhkan hukuman denda Rp. 30.- 
atas diri R. I pensiunan Pegawai 
Poskantor Djakarta, tinggal berumah 
di Djalan Badaan Magelang. Ter- 
dakwa dipersalahkan menghina se- 
orang Arab Husein Alkatiri dalam 
surat jang telah disampaikan pada 
bulan Djuni 1952. Maksud isi surat 
tsb ialah mengupas tentang sedjarah 
nja bangsa Arab.100 tahun jl. Tu- 
lisan2 jang diadukan oleh Husein 
Alkatiri antara lain dikatakan, bah 
wa pekerdjaan jang mudah dapat le 
kas mendapat keuntungan uang dan 
benda, jalah penipuan, dikota besar 
pekerdjaan mereka masuk dan ke 
luar kampung dengan- membawa sa 
rong sebagai kedok, kertas zegel dan 
surat accep kosong dim sakunja. 
Banjak orang jang sudah mendjadi 
korban kehilangan rumahnja, pang 
kat karena digeisel atau ada pula jg 
kehormatan isterinja. disabotir. 

UNTUK MEMBANGUN KEM- 
BALI BALAI KOTA 

D.P.U. Kota Magelang, waktu ini 
sedang mempersiapkan untuk mem- 
bangun kembali complex gedfing Ba 
laikota di Dijalan Pungkuran jang   menjediakan uang ketjil untuk 

uang kembali, supaja menahan 
nafsu para kassier untuk menja 
takan ,,tidak “ada uang ketji?”, 
agar para penonton djangan sam 
pai mendjadi korban. Terutama 
bagi kartjis klas II, mudan sekali 
penonton akan terpaksa memba- 
jar Rp 2,50 djika tidak ada uang 
keijil untuk ,,susuk”. 2 

Kalau hal itu tidak diperhati- 
kan, ada kemungkinan putusan 
tsb. akan ditindjau kembali. 

negeri jang kelak akan ditempat 
kan pada perwakilan2 diluar nege 
ri. Pendidikan akan berlangsung 4 
selama sekurang2-nja dua tahun | 
dan para siswa diangkat sebagai 
pegawai bulanan dengan ikatan 
dinas 5 tahun. Akademi tsb. di 
pimpin oleh direktur Hadinoto 
dan di-ikuti oleh 37 orang. 
Dalam upatjara pembukaan aka- 

demi tsb., Menteri ' Perekonomian 
Mr. Sumanang menerangkan antara 
lain betapa pentingnja kewadjiban 

Djuga mengenai pembagian | kita dilapangan perekonomian dan 
kursi antara klas I, IT dan If |pembangunan -karena djika diban- 
mendjadi perhatian Djawatan Pe |dingkan dengan usaha2 dilapangan 

politik lebih sukar dan meminta ke 
sabaran. Terutama kepada para sis- 
wa, Menteri mengatakan hendaknja 
akademi tsb. dianggap sebagai tem- 

pat untuk melaksanakan kewadjiban 
terhadap pembangunan. 
gala kekurangan akademi itu didiri- 

ngendalian Harga, agar djangan 
sampai dirubah jang akibatnja dju 
ga akan merugikan penonton. Me 
ngenai ini Gapebi diminta agar 
selekasnja mengirimkan ' schema 
pembagian kursi bagi masing2 
bioscoop seperti dalam keadaan- 
nja waktu mulai berlakunia Pa 
djak Tontonan jalah tg. 1 Februa 
1 100 

  
ngingat akan keperluannja jg men- 
desak. 

  

: Didaerah Maos 
Dengan se-/ ditahan seorang anggota gerombolan 

rusak dibumihanguskan dalam clash 
kedua jl. Pembangunan kembali kom 
plex tersebut memakan beaja Rp. 
372.000.—. Diharapkan pekerdjaan 
itu dapat selesai dalam tahun ini dju 

' ga 

TJILATJAP 
SENDJATA2 DISITA 

Ketika dilakukan  penggerebegan 
lalulintas di Kroja baru2 ini telah 
dapat ditahan dua orang jang ma- 
sing2 membawa seputjuk pestol dan 
seputjuk stengun. 

Kedua orang tersebut jang me- 
njamar sebagai “pedagang dan me- 
njimpan sendjata2-nja didalam tas, 
kemudian berhasil melarikan diri. 

selandjutnja dapat 

  

jang membawa seputjuk pestol leng 
kan, tetapi toch harus diadakan me jkap dengan pelurunja. Orang terse- 

but kini sedang “ditahan untuk dipe 
riksa. 

  
Delegasi Gapebi jang telah di 

utus ke Djakarta untuk memper 
djoangkan kenaikan harga kar 
tjis tsb. adalah Kaharrudin dan 
Darjono, jang telah memberikan 
hasil2 jang telah ditjapainja itu 

Miss In 
  

RAMPOK DI KP TJABEAM 

Minggu malam jl. diantara djam 
3 dikampung Tjabean telah  terdja 
di perampokan dirumahnja Simun 
bin Nurkasan. Waktu ituruman tsb 
diketuk oleh dua orang jang me 
ngaku dari M.B. Setelah pintu di 
bukakan, salah seorang dari mere 
ka lalu menodongkan pistul dan de 
ngan paksa minta kuntji lemari. 

BERIYA PENANGGALAN 
Langganan No. 6053 di Semarang. 

— Tgl. 17 Mei 1921 harinja Selasa 
Pon, tgl. 9 Puasa tahun Alip 1851, 
Wuku Marakeh. 

Langganan No. 402 di Semarang. 
— Tg. 17 Maret '45 djatuh tg.2 Bak 
domulud tahun Eh& 1876 wuku Sin- 
to, mangsa Kasongo. II Tgl. 27 Ok 
tober 1947 djatuh tgl. 11 Besar ta- 
hun: Dje 1878 wuku Marakeh, mang   Dalam pada itw isteri Simun dite 

landjangi dan uang dalam — ikat 
pinggang dirampasnja. Kerugian jg. 
dialami Simun Lk. Rp. 1415.— 

Perampok tsb berpakaian sera: 
gam dan bertopi helm. | 

DIBEGAL. | 
Pada tg. 1 Maret jbl., diam 22.00 

seorang bernama 'Ng. tinggal di 
Kp. Kaimong (Nguter) Solo telah   penfjuli | di 

'Jibaru Semarang 

dimana, 

| Semarang. Kata2 penjambutan dan 

bahwa pada hari: Akibat dari ketjilakaan ini 5 orangj Prop Djateng dan 
seorang | hammadijah/Hisbul Wathon. Mal 

dibegal di djembatan Gantung, Ka: 
jang — dilakukan 

oleh 4 orang jang tidak dikenal. | 
Barang dan uang tunai seharga ' 
Rp. 115.— telah diambil. 

MALAM PERPISAHAN. 
Setelah selesai mendapat didikan 

| tahun lamanja, maka para Ma 
drasetul Muballighin jang berdjun 
lah 41 orang dan berasal dari pel. 
bagai daersh luar Djawa akan pu 

|lang kedaerahnja masing2. — Dan 
untuk ini telah diadakan malamper 
pisahan pada hari Minggu malam 
Il bertempat di S.R.I. Pungkuran 

petuah2 diberikan pada mereka 
oleh Kepala2 Pendidikan - Agama | 
Prop Djateng, Penerangan Arama | 

wakil dari Mu 

perpisahan itu dipimpin oleh sdr. 
ke) Nurjahman sebagai ketua dari Ma 

drasatul Muballighin tsb. | 

sa Kalimo. III. Tgl. 6 Maret 1925 
djatuh tgl. 10 Ruwah tahun Dal 

11855 wuku Gumbrek, mangsa Ka: 
songo. 

Langganan No. H 32 di Solo — 
Tgl. 25 April 1933 harinja Selasa 
Wage tgl. 29 Besar tahun Dal 1253 
wuku Galungan. II Tgl. $ Djuli 1933 
harinja Rebo Kliwon tg. 11 Mulud 
tahun B€ 1864 wuku Maktal. III Tg! 
3 Djuni 1933 harinja Saptu Pon tgi. 
8 Sapar tahun B& 1864 wuku Pa- 
hang. 

Langganan No. 71 di Solo — Tg. 
14 Mei 1914 djatuh hari Kemis Pon 

: tgl. 18 Djumadilakir tahun Eh€ 1844: lo/Purwodadi, Beras Kretek TC “Tie 
Hidjroh idem tahun 1332. 

Langgankn No. 6183 di Smg, 
— NVIL. Tgl. 23 Puasa 1858 djatuh 
tgl. 15 Maret 1928 wuku Mondosio. 
VII. Tgl. 11 Redjeb 1860 djatuh tgl 
13 Desember 1929 wuku Djulungpu 
djut. IX Tanggal 28 Sapar 1862 
djatuh tanggal 15  Djuli 1931 
wuku Warigagung. X. Tgl. 20 Dul 
kangidah 1863 djatuh tgl. 17 Maret 
1933 wuku Tolu dan XI Tgl, $ Be 
sar 1865 djatuh tgl. 11 Maret 1935 
wuku Tambir. 

SEKRETARIAAT IBI 
Untuk melantjarkan segala sesua 

tu mengenai Ikatan Bidan Indone 
am sia tjab. Semarang, maka surat2 me! tanian diseluruh Sumatera 

ngenai IBI harap dialamatkan kepa 
da Nj. S. Tjiptorahardjo, Karang 
tempel 288, 

  

DAMRI MEMBUKA TRAJECT 
BARU - 

Dari kalangan DAMRI didapat 
keterangan ,ada kemungkinan izin 
membuka traject baru“Semarang — 
Rembang dan Kudus — Japara — 
Bangsri akan keluar dalam bulan 
ini. Djuga diniat untuk membuka 
traject Semarang — Pemalang. Sc 
landjutnja diterangkan, bahwa sam 
pai kini DAMRI mempunjai 9 
Bis diseluruh Djawa Tengah. 
PASAR HASIL BUMI SMG. 
Tjatatan pasar hasil bumi pada 

tg. 2 Maret oleh Dunlop & Kolff 
sbb: Kapok C kedjadian 975: Kopi 
Rob. Kampong GB pendjual 715, 
Rob. Ond. WIB pendjual 900: Kopi 
'Palembang kedjadian 736: Kedele 
pmi Djember pendjual 147.50 pa- 
nen lama, gendjah pembeli 153: hi 
tam pendjual 135, Djagung putih 
pembeli 76: Katiang glondong terpi 
lih nom. 240, merah pendjual 135 
panen lama, hidjau pendjual 180 

' Mranggen dan pendjual 192,50 So 

gupannja, a.l. ialah Nederland, I 

rap sebentar lagi akan menjusul 
Belgia dan Norwegia. 

Bagi tiap2 negara-peserta disedia- 
kan tempat paviljun seluas 500 me- 
ter persegi. Pekerdjaan membangun 
paviljun2 itu akan diserahkan kepa- 
da inisiatip dan usaha negara2 ma- 
sing2. 

Dari pihak Pemerintah Indonesia 
para peserta antara lain disebut Dja 

!rce pembeli 147,50 Karung HC|watan Perindustrian Pusat ig meme- 
Green pembeli 4,95. san tempat seluas 1.600 meter per- 

, Saba segi untuk didjadikan tempat ekspo- 
Sisi usaha2 industri negara dan rak- 

  
  

  

Seluas 10 ha tanah di Bukit Ba 
tabuh, kira2 9 km dari kota Bukit 
tinggi, kini sedang dibuka oleh Jaja 
san Titian Tani untuk pertanian se 

|tjara modern dan dikerdjakan den 
sebuah traktor, - 
Jajasan Titian Tani adalah satu? 

nja jajasan didirikan oleh rakjat dan 
berpusat di Padang Luar (Bukiting- 
21. 

Jajasan ini djuga mendjadi pusat 
pembahagian bahan dan alat2 per 

industri berat, keradjinan tangan 
dsb. Selandjutnia disebutkan djuga 

Djawatan Pusat Perkebunan  Kega- 
ra jg akan mempertundjukkan usaha 
nja dengan kerdja-sama dengan pe- 
rusahaan2 asing. 

Dari pihak partikelir, diantara pe- 
serta dalam pameran usaha perin- 
dustrian dalam negeri tertjatat pula 
»Industricie Bond” jg akan mema- 
merkan usahanja bersama-sama dgn 

1 ' Tengah beberapa pengusaha nasional. Utk. ! seperti pupuk, 'ratjun ulat, tampang stand2 buat pihak partikelir lainnja (bibit) dan lain2 sebagainja kepada disediakan tempat masing2 seluas |anggota2nja. 14 K5 tah 

  

  
  

jat dari seluruh Indonesia, misalnja | 

donesia” 
Ratu Ketjantikan Indonesia Akan Dipi- 

lih Dim?Pekan Raya Internasional 
Di Djakarta Nanti 

. PEKAN RAYA INTERNASIONAL jang akan diadakan un- 
tuk pertama kali di Indonesia nanti mulai tanggal 31 Djuli sampai 
3 September tahun ini, hari Senin kemaren dimulai pembangunan- 
nja di K. Bendungan djurusan kota Kebajoran (Djakarta). Lapa- 
ngan jang disediakan untuk Pekan Raya raksasa ini ada seluas 10 
hektare dengan modal permulaan..sebesar Rp. 5.000.000,—. Demi- 
kian keterangan sekretaris Panitya Pekan Raya Internasional J. Lai- 
had kepada ,,Antara”. Diantara 27 negara jang diundang untuk 
ikut serta pada Pekan Raya ini beberapa sudah menjatakan kesang- 

talia, Tjekoslowakia, Republik Rak 
jat Tiongkok, Swedia, Amerika Serikat, Australia, Perantjis, Diha- 

Inggeris, India, Pakistan, Pilipina, 

Pemilihan ,,Miss Indo 
nesia”, 

Untuk usaha2 kebudajaan 
tjanakan sebuah bangunan 
bertingkat-satu, 

diren- 
raksasa 

jg terdiri dari rua- 
ngan penerimaan  (reception hall), 
tempat eksposisi barang2 kesenian 
asli dari semua propinsi, sebuah ge 
dung pertundjukan kesenian, disam- 

| ping sebuah rumah makan interna- 
“ sional. 

Adapun atjara keramaian, ig ter- 
penting ialah perlombaan - ketjanti- 
kan untuk memilih ,,Miss  Indone- 

'sia”, pertundjukan kesenian ' dari 
| pelbagai negara dan rangkaian per- 
tandingan? sepakbola dengan kesebe 
lasan Yugoslavia sebagai kesebela- 
san tamu. 

Pimpinan pekerdjaan membangun 
Pekan Raya ini dipegang oleh direk 
tur ,Jaarmarkt” Surabaja Van Kre- 
velen dengan dibantu oleh Chris 
Broekhuyzen, seorang pelukis dekor 
jg terkenal usahanja membikin pa- 
viljun Indonesia untuk Pekan Raya 
di Ceylon dan Manila, 

  

NNgKo DJAUN TENGAH! 
KALI TJITANDUJ MELUAP 
Sebagai akibat meluapnja kali Tji 

tanduj baru2 ini ratusan hektar sa- 
wah dan tanaman penduduke diseki 

tar ketjamatan Kedungredja tidak 
dapat dipetik hasilnya. Baru2 ini de- 
ngan setjara gotong-roj4ig pendu- 
duk telah mulai membuat tangguj di 
tepi kali Tjitanduj. 

PURWOKERTO 
BIS , DAMRI” DITEMBAKI 

GEROMBOLAN. 
Didapat kabar bahwa pagi Rebo 

jang lalu sekira djam 07.00 bis 
»Damri” jang berdjalan antara Wa 
ngon/Djeriklegi (Purwokerto) telah 
ditembaki oleh pihak gerombolan 
bersendjata. Penembakan dilakukan 
dari tempat tersembunji.Tapi berun 
tung karena ketabahan supir, bis 
dapat berdjalan terus. Jang mendia 
di kurban luka2 dalam peristiwa pe 
nembakan itu ialah seorang perem- 
puan, seorang? anak-ketjil “dan ss- 
Orang anggota tentara dalam perlop. 
Ketiga kurban tersebut selandjutnja 
diserahkan kepada Palang Merah 
dan diangkut kerumah sakit. 

KUDUS 
| MESDJID BESAR DIPERBAIKI 

Mesdjid Besar di Aloon2 Kudus 
telah diperbaiki dengan bantuan bea 
ja dari Sdr. SAB dan Sdr F. Sh. se 
djumlah Rp. 8000,—. 

Mesdjid Menara (tempat Sunan 
Kudus dikebumikan) djuga menda- 
pat sumbangan dari sebuah panitya 
alat pengeras suara buat chutbah 
dan adzan, serta mesin pompa air, 
jg kesemuanja menghabiskan beaja 
sebanjak Rp. 11.000.—, 

KERAMAIAN TJAP GO MEH. 
Tgl. 28/2 hari Sabtu jbl, berte- 

patan dengan hari Tjap Go Mah, 
oleh penduduk Tionghoa Kudus de 
ngan dipelopori oleh CHTH, telah 
diadakan, arak2kan liang liong, sam 
si (barongsai) dan lampion dengan 
Sesampainja di klenteng Kudus Ku- 
lon kembali pulang. Selama dalam 
perdjalanan arak?kan banjak pendu 
duk Tionghoa jg memberikan ang 
pao (derma) jang menurut taksiran 
dapat dikumpulkan uang k.l Rp. 
15.0000,— jang hasilnja untuk mem 
perbaiki gedung CHTH. 

SANTAPAN ROCHANI 
Atas inisiatief Djawatan Urus- 

an Agama Kab. Kudus, tiap2 tang 
gal 9 bulan Hidjrah, di Kudus ter 
“kenal dgn. ,,Sanganan”, bertempat 
diruang dalam dan pendapa mes 
dji besar “Aloon2 diadakan pe- 
ngadjian agama, jang berdjalan 2 
kali, bulan Djumadilawal dan 
Djumadilachir (Djanuari dan Fe 
bruari). Sebagai muballighnja Kja 
hi R. Asnawi dan Kj. Turaichan. 

Tgl. 23 Februari djam 20.- ber 
lepatan dengan tanggai 9 Hidjrah. 
dengan dihadliri oleh k.l. 2000 
pengundjung (laki2 dan wanita), 
“sanganan” telah diadakan ' de- 
ngan pengadjian2 mengenai sual 
tauhid (mempertebal kepertjajaan 
ke Tuhanan). 

KEBUMEN 
KOPERASI A.R.U.M. 

Dalam rapat tahunan S.B. Kem 
pen tjabang Kebumen jang dilang 
sungkan baru2 ini, ketjuali menju 
sun pengurus baru, Mangunsiswo 
io sebagai ketua, djuga danat me 
ngusahakan berdirinja Koperasi 
A.R.U.M. (Angesti Rahaju Urip 
Manunggal). Modal pertama di- 
rentjanakan Rp. 10.000.- dalam 
rapat tsb telah dapat dikumpul- 
kan Rp. 6.000.- lebih. Koperasi 
tersebut bersifat simpan pindjam. 

PEKALONGAN 
BUKAN WAKIL KEPALA 

  

KEHUTANAN. 
Berkenaan dengan berita jang 

berkepala ,,Isteri Punja Kuasa”, 
sebagaimana termuat dalam ,,S. 
M.” tg. 21-2-1953, dengan ini 
dipermaklumkan, bahwa jg. akan 
menikah itu bukanlah ,,S., se- 
orang wakil Kepala Djawatan Ke 
hutanan Pekalongan, dengan pega 
wainja sendiri, tetapi ,,R. seorang 
pegawai biasa pada Djawatan Ke 
hutanan Daerah Pekalongan dgn 
temannja sendiri, seorang djanda 
jang bernama S.”, 

UNTUK KURBAN BEN- 
TJANA ALAM. 

Atas inisiatief perhimpunan Kebu 
dajaan Pekalongan (P.K.P) dalam 
rapatnja pada tanggal 26-2 jl dipen 
dopo Kabupaten Pekalongan jang 
dihadliri oleh wakil dari berbagai 
Organisasi dan Djawatan, telah di- 
bentuk suatu ,,Panitya” jang diberi 
tugas untuk menjelenggarakan per- 
tundjukkan2 jang diberi tugas untuk 
menjelenggarakan pertundjukkan? jg 
pendapatan bersih akan disokongkan 
kepada ,,Panitya Korban Bentjana 
Alam.” 

Pertundjukan tersebut akan di- 
adakan pada tanggal 7/8 — $/9-3- 
1953 bertempat dipendopo Kabupa 
ten Pekalongan, 

TEBAL. 
PEMBENTUKAN PANITIA 
HARI WANITA INTER- 

NASIONAL. 

  

Bertalian akan adanja Hari pe- 
ringatan Wanita Internasional be- 
suk pada tanggal 8 Maart 1953, 
maka atas initiatief Gerwis pada 
tanggal 24 Pebruari 1953 telah di- 
adakan pertemuan dengan Organi 
sasi2 Wanita lainnja jang bertem- 
pat di rumahnja sdr. Hastuti, Per- 
temuan tersebut achirnja dapat 
membentuk susunan pengurus Pa 
nitia Peringatan Wanita Interna- 
sional sebagai berikut: Ketua —- 
sdr. Soegiarti dari Org. Wanita 
Democrat, Wk. Ketua sdr. Nj. S, 
Soediasih Margono dari Orz, Wa- nita Gerwis, Penulis I — gdr. Nj. Soeparman dari Org. Wanita Per. 
wari, Penulis IT — sdr, Nn. Soe- martini dari Org. Wanita PPI, Ben dahari — sdr. Nj. Toenggono da- ri Org. Wanita Perwamu dibantu 
oleh sdr. Nn. Lien Kadarwati da-   ri Org. Wanita P.P.I, 

   



  

  

7 amidiik Roti Dgn Samball 
Sudah Bersumpah Setia Pada? Wilhelmina— Keturunan | 
Arab Hadramaut—Sedjak Ketjil Dididik Setjara Barat 

ah va 

  

Istana Sul- 

tan Hamid 
Ia 

esir Sedia 

  

  

  —Gemar Minum Dan Pernah Bawa Sambel 
. Sampai Ke Mekah ) 

SJARIF HAMID ALKADRIE KE-IF, Sultan Pontianak jang ke-VII, dilahirkan di Pontianak pada tg. 12 Djuli 1913 (menurut tjatatan 7 Sja?ban 1331), anak Sjarif Mohammad Alkadrie, Sultan “Pontianak ke-VI, jang pada awal 1944 ditangkap dan bersama em pat orang anak dan menantunja dibunuh oleh Djepang. Hamid sendiri ketika itu dalam tawanan Djepang di Djawa. Ia adalah keturu- nan Sultan2 Pontianak, sedjak Sultan ke-I, Sjarif Abdulrachman Alkadrie, jang pada tahun 1772 membuka negeri baru jang dinamainja Pontianak, dan pada tahun 1779 membuat kontrak dengan 

" 

lenerima un 
Pasukan” Russia 

“Asal Untuk Mengusir Inggris Dari 
Pesukan Suez- Kata Letkol. Nazar 

(Oleh: Wartawan Keliling Kita) 

SEORANG ANGGOTA terkemuka dari dewan 
memegang tampuk kekuasaan di Mesir pada 
kan bahwa djika tentera Rusia bergerak ke Timur Tengah dengan 

militer jang 
waktu ini, mengata- 

   

  

Undang? Pemili- 
han Umum RRT 
Diumumkan Oleh Mao 

Tse Tung 

PRESIDEN Mao Tse Tung 
hari Minggu telah mengumumkan 

'isi undang2.. pemilihan Kongres 
Rakjat Seluruh Tiongkok dan 
kongres2 rakjat setempat, jang di 
setudjui oleh dewan pemerintah 

|rakjat pusat ketika te. 11 Februa 
Iri jl. Undang2 ini terdiri dari 10 
“bab. Diterangkan bahwa prinsip 
umum daripada undang2 baru ini 
ialah ,,pembentukan sistim pemi 

  
V.O.C. dengan memberikan hak dagang monopoli sepenuhnja. Jg. menurunkan Sultan pertama itu tekad untuk menghantjurkan negara Israel serta mengusir pasu- : 2 lalah seorang dari Hadramaut, tanah Arab, bernama Sjarif Husin Alkadrie, jang mendarat di Suka- kan2 Inggris dari Tembusan Suez maka tindakan itu akan disam- |'fihan jang sungguh2 demokratis, dana (kabupaten Ketapang) Kali mantan Barat pada tahun 1735, m engadjarkan agama Islam didaerah ini dan berisferikan seorang putri Radja Ketapang. Sjarif Hamid pada waktu berumur baru 40 ha- ri, karena suatu djandji orang2 tuanja, diserahkan kepada seorang Inggeris bernama Miss Fox jang membawa Hamid ke Singapura Sampai ia berumur 6 bulan, kemudian kembali ke Pontianak, tetapi tetap dalam pemeliharaan Miss Fox tersebut, terpisah dari orang2 tuanja sendiri, dan ketika Hamid berumur 7 tahun ia dibawa oleh Miss Fox ke Betawi (Djakarta) untuk masuk sekolah rendah, se- - 

  

  

but dengan gembira oleh rakjat Arab. Pandangan 
kan kepada wartawan keliling ,,Suara Merdeka” 
Djamal El Zin Nazar, orang jang telah berdjasa menjusun rentja- 
na perebutan kekuasaan di Mesir jang 
radja Farouk dari tachta keradjaannja. Let. 
lah seorang penganut paham komunis. 

diatas dilahir- 
oleh let. Kolonel 

berachir dengan djatuhnja 
Kolonel Nazar bukan 

Malah dia sangat menen 

jang sesuai dengan keadaan jang 
sesungguhnja di Tiongkok”. Pemi 
lihan dilakukan sefjara universil: 
segala warganegara Tiongkok jg 
berumur lebih dari 18 tahun ber 
hak memilih dan dipilih. — tanpa 

« 2 ae La : 2 : : 
5 . 5 2 5 5 3 : sa (na 

, sudah itu meneruskan peladjaran pada HBS-V di Malang. Satu taun lamanja ja menuntut peladja- 
|tang aliran komunisme, terutama semendjak pihak Komunis 7 di- muara Ai apa ea 

7 ran pada HBS di Bandung, kemud ian 4 tahun pada Militaire Acade ie di Breda, Ta , 3 Isangka turut tjampur tangan da lam komplotan untuk , mentjoba Peka rdjaan keturunan sosial, aga 
Mangan : 3 

| Inilah istana Sultan Hamid, jang 1 erletak diseberang sungai Kapuas menggulingkan pemerintahan djeuderal Naguib baru ini. : ma pendidikan harta benda, Ia 

Pada saat meninggalkan Indonesi: |) 5 li dari lingkungan keluarga dan ma- Idalam kota Pontianak. Istana “ni seluruhnja dibuat dari kaju besi : bia Kap 1 21 manja waktu menetap Kaum wa 

PIA An An 2 Mena an Aa es En 3 . ' MN Aa # : i Ukan atas kejakinan bahwa nak : £ » 1 : 

pan Ban : Tan, Sa | PERHATIAN Bea Uta sjarakat bangsanja sendiri. Ia hidup | dan besarnja. hampir sebesar kabu paten Semarang. Istana tsb. me Selain dari pada itu Let. Kolonel bukan atas kejakinan bahwa » nita sama haknja dengan Iaki2, 
dan berfikir setjara lain. Dan ba- ruh Indonesia kini tertarik mang sudah turun temurun mendja di istana radja? Pontianak, dan ba Nazar jg terkenal dengan nama dju seperti itu sangat penting uatuk »: 

untuk memilih atau dipilih. 

ibu-angkatnis i nemelihar: 1 1 : 3 Maa 1 han s3 : " S3 h arim: : ja? hu- tahan: laerah jg sangat strategi: 

u-angkatnix iang memelihara , di: | : ? : njak tindakan serta perkataannja sen | ru..dipermodern dan dibesarkan ole h ajah Sultan Hamid, jang kemu |lukan ,, Harimau Falouja' berhu- tahanan daerah jg sanga g : 5 La Pe 
tediak ketiii: Miss. Fox. Hamid: ber- oleh peradilan jang sedang di diri menundjukkan, bahwa memang 1 dian wafat dibunuh oleh Djepang. bung dengan keberaniannja dalam itu. V mi Pagi Pa SUN arn 3 
isterikan seorang. Belanda, - kawan- djalankan oleh . Mahkamah ia pro Belanda. Semua ini mune- Sena (Foto Pembantu kita). |peperangan di Palestina, menjata- — Dikalangan yakjat Mesir jg ber hana Pa ANE Tea 8 
kolahnja ketika di Malang, Marie |4 Agung di Djakarta terhadap kin sekali karena lingkungan hidup kan dia lebih suka bersahabat dan. djumlah 19 diuta djiwa ita, tida |dan Tionghoa diluar negeri, diada- diri Sjarif Hamid  Alkadrie 

  

yan Delden, anak kapten van Dei- 
den jang kemudian mendjadi overste 
dan dipensiun. Orang kenal njonja 

Hamid kini tidak sebagai Marie, te- 

serta pendidikannja sedjak ia baji 
berumur 40 hari, jg boleh dikata: 
kan sepenuhnja bersifat Barat, di 
tambah lagi dengan pengalaman2- 

ke-II jang didakwa kira2 ti- 
ga tahun jang lalu melakukan 
komplotan dengan 'gerombol- Magsaysay Tjalon 

Amerika Serikat dan ingin meli- 
hat Mesir membantu Barat bila ter- 
djadi peperangan dengan . Rusia. 
Akan tetapi kejakinan jg tadi, bhw 

sedikit pula dari golongan jg bis: 
tulis-batja terdapat tendens  bahw: 
mereka tidak begitu menginsafi ba- 
haja imperialisme Sovjet: Tidak se- 

kan penetapan? jg djelas. 

Undang2 pemilihan ini tidak 
memberi hak memilih atau dipilih 
kepada tusn? tanah jg tidak mero- 

: F5 se Sa : 1 im- : : : 
: : (bt dn sapi aa bah status sosial mereka kepada 

tapi Didi Alkadrie. “Anaknja dua an Westerling untuk menmm nja dimasa peran lampau, sbg. 
pasukan? Sovjet akan disambut dgn. dikit dari rakjat Mesir jg mengang 1 T o 

ana keduanja di Nederland. jaitu bulkan pemberontakan — ber- TE KNIL Te " gembira djika mereka bergerak ke gap bahaja pendudukan Rusia atas | kaum Ne Te “aah 
Sjarifah Zohrah — (Edith Hamid), sendjata. Siapa dia? Lepas Apa sebabnja ia diserahkan kepa- Timur Tengah, adalah bukti dari negerinja. mempunjai hak2 politik, kepada sama sekali dari perkara. jang 

kini sedang mendjadi urusan 
pengadilan, dibawah ini di- 

umur 13 th., dan Sajid Jusuf (Max 
Hamid) umur 10 th. Hamid kem- 
bali bersama Nica ke Pontianak ti- 

da Miss Fox? 
Dari 7 orang permaisuri ajahnja, 

Sjarif 'Muhammad, tiga orang jg Presiden Vilipina? anggapan umum Arab dewasa ini, 
serta keperluan jg mendesak untuk 
mengembalikan  kepertjajaan dunia 

Malah It. Kol. Nazar sendiri mem 
perlihatkan sikap jg naif terhadar 

orang2 lainnja jg tidak ' mempunjai 
hak2 politik menurut undang2 dan 
kepada orang2 gila. 

Di 1 i mpaik i : : 
1 Aa 2 Undang2 ini menetapkan  djuga, 

, dak lama sesudah Djepang -menje- sampaikan bahan2 mengenai « mendapat anak, diantaranja Ratu , 5 va Islam terhadap Barat. masaalah Rusia. 5 fe 

$ Bi i ank iarif Taha Hamid, jang diperolehnja da 2 Santap ne : . , . 1" & bahwa djumlah wakil pada  Kong- 
Kiara neh big mat) gaada dea Ge naa Akan Madjukan DiriDalam Penis | SSos peng amiter apa Ant et Se Pemakan diangkat sebagai wakil Sultan deng- kali dengan keluarga Hamid semuanja telah meninggal, ketjuali membantu pasukan? Djerman men-|£t- Kol. itu mengatakan, bahw: (pada kongres2 rakjat setempat itu 

  

didaerah asalnja: Kalimantan an gadji Rp. 100, dan-sesudah Dje- 
Ma . ! Barat. Red. pang menjerah diangkat sebagai Sul- |$ 
tan. Kedua djabatan ini dipegang 
nja hanja selama | bulan ?4 hari. 
Hamid  mendjadi Menteri Negara 
dalam pemerintah RIS dan ditang- 

Sjarif Hamid. Sebelum Hamid Ia- 
hir, pernah ibunja mendapat anak 
laki-laki bernama Sjarif Abdulrach- 
man, tetapi meninggal ketika ber- 
umur 25 hari. Dalam masa duka- 
tita ini, ketika Sultan suami isteri 

      

uanak. Tetapi dalam lingkungan su 
ku Daya, Hamid sangat dita'ati dan 

'ditjintai sebagai Sultan, sekalipun ti 

lak untuk dipelihara oleh Miss Fox. 
apabila Ratu 

guhnia baru mengetahui bahwa Ha- Iyan pengumuman pemerintal" atas 
Sultan Pontianak mid IT mendjadi kesalahan? Hamid April '50, umum Suri melahirkan se-   

lihan Jang Akan Datang 

lon presiden Philipina. 

KALANGAN JANG MEN 
pat, bahwa Ramon M: 
pertahanan Philipina 
sionalis (opposisi) Menurut kalang 

agsaysay ja 
akan mengg 

GETAHUI di Manila berpenda- 
ng telah berhenti selaku menteri 
abungkan diri kepada partai Na- 
an tsb., 

  

tak dapat diragukan Mag- 

duduki Mesir supaja kami dapat me 
ngusir Inggris dari negeri kami.” 

Sikap rakist. 

Ada diantara golongan Mesir jg 

terhadap Inggris, berhubung dengan 
pendudukan militer Inggris atas Me 

.Sekiranja tidak ada pasukan? Ing- 
gris di Mesir maka sudah djelas ti 
lak akan ada bahaja mengantjam 
lari pihak Rusia”. 

. “Rusia”, katanja lagi, tidak meng 
ngini memperluas daerahnja. Mere 

Waktu  ditanjakan apakah tidak 

seimbang dengan djumlah pendi-, 
duknja. Diperhitungkan pula keada- 
an2 jg berlainan didaerah2 pemili- 
han masing2. Imbangan berlainan 
bagi kota dan desa, antara kaum 
Han (bangsa Tionghoa — Red.) 
dan golongan? minoritet. 

kap S April 1950. dak sebagai persoon, karena me-|bertjakap2 dengan Miss Fox di Si-| saysay akan djadi tjalon presiden dlm pemilihan jg akan datang un- |ekstrim  mempunjai pandangan jg te akan tincosi dal bat ki ii 

$ 
pe 5 r 5 2 : Tn 2 En : ta aka ggal dala atasan ne Demikianlah a.l. 'dang2 pe- 

: Sikapnja terhadap rakjat. mang Edar dikenal. ngapura, terdapatlah  permufakatan tuk partai opposisi oleh karen a banjak golongan merdeka dan se- |sedemikian pula terhadap Rusia. Me ai Nk na de an akn tidak Dana - LL. Isl undang2 p 
1 Rakjat Kalimantan Barat sesung:| Sebelum peristiwa penangkapan | Untuk 'menjerahkan puteranja ke-| djumlah anggota partai Nasionalis telah menjokongnja sebagai tja |reka sudah sedemikian mendongkol liserang.” 

Atjungkan tangan boleh 
Siaran Radio Peking pada hari 

1 
aa can ida terlintas dalam pikirannja bah inggu jang ang c isi 

, jang ke-VII setelah Nica mendarat | nia rakjat Kalimantan Barat (teruta| Orang putera lagi. |. Keterangan Magsaysay. sir jg sudah sedemikian lama, se-| pihak Rusia akan ae ahaha Me en ea agan baal 
dalam bulan2 terachir 1945. Menu- | ma penduduk asli) merasa: berun. Hamid suka sambal. Hari Minggu Magsaysay mene hingga mereka bersedia, seperti Per-i ensai daerah? negara2 “Timur Te Tion Ke mt mn engranga 

rut kalangan Pemerintah Daerah itung dengan adanja dia didaerah la beristerikan orang Belanda se-| rangkan kepada pers, bahwa .ka B ti Di nah Kan aa Kebun dianta ngah, termasuk Mesir, dengan peran ot £ ) 8 

! Istimewa Kalimantan Barat, dalam Jini Dalam tindakannja ternjata, ba-| kalipun sangat ditentang oleh ibu-lum Komunis dapat mengantjam | en jana I- Meera Kepaoa korespondeti ini, Le ran apa jang disebut kolone ke : 

“ t, 2 & ntp £ - ints 2 : . 2 2 ag .. 4 & 1 na : 3 « £ mimpinnja. 2 3 2. 1 2 2S : : : . 

2. ditondgk oleh pemerintah Be kepada mereka jg akan melandjut banjak, tetapi makan tidak suka ke mengandjurkan ia supaja ikut ser SEMUA anak buah salah satu pinnj ekongani,. » Tapi mereka harus me- Peta jang aa da 

: landa sebagai Sultan. . Ikan peladjarannja, dsbnja. tinggalan sambal, jg djuga diguna- . , : 3 numpahkan kepertjajaannja terha-|ripada ,,county” (kira-kira sama 

3 Dengan demikian ia sesungguhnja Tetapi dkkakeipan Berikan Ja kannja sebagai ,selei” roti. Dikan benteng untuk menangkis sera- Djenderal Naguib, kepala negara lap kami dan membantu kami me | dengan .kabupaten”). Di daerah? 
1 orang baru bagi rakjat Kalimantan | ,, umumnja ia tidak disukai, karena | (Or sering menjuruh opas pulang ke ngan udara dan kapal silam di | Mesir, dan sera militer lainnia ngembalikan kepertjajaan rakjat Me | administratif jang lebih rendah, 

$ Barat. Sedjak kawin di Malang, ber dianggap tindakan2nja kerja meng-|tumah untuk mengambil sambal. muara sungai Thames diduga ..te Batan Na Papa Ha ka sir terhadap Amerika Serikat. Sus | bada umumnja akan dipakai sis 

| tempur di Kalimantan Timur dar untungkan pihak Belanda dan me-| Duat makan roti. Ketika naik ha. was setelah tertubruk oleh kapal kan kepada koresponden kita, bhw sana sekarang adalah semakin men | tim mengatjungkan tangan. 

$ kemudian ditawan di Djawa, baru rugikan perdjuangan nasional. Da | Vii, didalam tas tangannja terdapat N ia ,,Baalbeck”. Benti Gjika Inggris menjetudjui untuk me djelekkan bagi Amerika di Mesir. Diterangkan bahwa peraturan? 

, pada tg. 22 Oktober 1945 Hamid | "“S'kan perdjuang narnja | sebotol sambal jg didjaga dengan TR akibat kabut inrtalkan daerah Tembusan Suez| Dengar rekat Men ka Mesir. | Diterangka laku 
5 , ea lam pemerintahan orang sebenarnja : u 1g jag SA ini terdja.di sebagai akibat kabut | maks Mesi basa 1 b endam . rakja esir - SIKap |tsb. diatas ini perlu dilakukan ber 

, kembali ke Pontianak. Di Kaliman- : 5 . sangat hati-hati. lapun gemar mem- - - wa maka Esir sebagai untuk mem a- Amerika membantu Israel semakin h ita j 

, ata : menghendaki adanja dewan jang be- : 5 5 jang tebal. Menurut djurubitjara | jas lit ae ubung dengan masih adania buta 

6 tan Barat Hamid djoeang Sek Mae eriaante mereka rakjat disamping | Patja, mendengarkan siaran radio d santa" J ha 3 Pe Reg ain ae ONONN | Yiperhebat dengan perasaan, bahwa huruf dan karena para pemilih 
lakukan perdjalanan ke-daerah2, kef 0072 ref : an luar negeri, tetapi tidak "terlampau angkatan darat Inggris, nteng | Amerika akan memberikan kerdian | Amerika disangka berdiri pula dibe ey 5 1 « 

Nada aa 2nd E Pon- | 2“dan2 kekuasaan. - Tetapi Dewan |' an 
itu dimasa perang mempunjai 150 | sama dalam Pak Pertahanan Timur £ : 23 idak | ?Um berpengalaman. Para. pe 

8 tjuali dalam lingkungan . kota. Pom D. Ii Feri Kali an B suka musik. 
Ken Pt 5 Mt | : : :jlakang tekad Inggris untuk “tidak il berhak bp $ 

aera $ sImewa dumantan darat Ku cetiinja 5 NA 2 
anak buah. Radio jang dikirim Tengah. Tapi dari keterangan in 5 SA Sel ni mi ih £ Cina sepenu! nja untuk hi 

jang didirikan Hamid dengan ban: Waktu ketjilnja sangat pemalu: : : : ' akan mengangkat kaki dari Mesir. ah 9 k 

# 2 : ika - 2 " Idan setelah: dewasa "sifat ini” ber oleh ,,Baalbeck” mengatakan, bah | sudah djelas, bahwa kesediaan Me- Pun rakjat Mesir telah dipensaruh: | UemMilih orang2, jang mereka ang 
- Ban Sa - mega angsur2 hilang. Selain itu ia sangat wa kapal itu selamat, tetapi anak j sir itu didasarkan kepada keingi. oleh pihak Komunis serta golongari Pap Heran atau CN pia Mess 

1 TNESOMIGANYA, “CANGK, PErIN: 5 5 SALA buah an untuk mendapat bantuan dan ET ba ika ning reka berhak menarik kembali wa" 

Wiuk-petundjuk Belanda, maka tidak | pemarah. Seorang assistent resident Na g tsb. . diduga luga . tewas |.nan Pp t golongan lain, Sg Amerika inein lal? Tani sda dipilih dam mana 

/ Sekaki 1 “Lan Oia Ak : 1g berpangkat groot. major didja- 'psemua, ii Satoe Aa SAN PSA : akan menguasai negeri ini djika Ing BA WRBI daan Tanioi dengan pia 
“Pada waktu? belakangan ini ada Man “Nica, “karena kesalahan dalam 2 ana 2 Ga gris telah pergi. sedarsin Senen Lp undang2 

terdengar desas-desus jang meng- | membuat notulen,: dipukulnja ' dan Tetapi berita terachir wartakan, 5 : : : Sa Diumlai alat je sakos N Sk 

| hendaki ' agar Hamid “dikembalikan Paten berdiri -disudut “ kamar- bahwa 4 orang dari pada 12 | dipekerdjakan di benteng itu da | Kami insiaf”, kata Kol Nazar jumlah wakil jg akan dudu erdja. 
1 

kursus jg diberikan kepada pengikut2 
kursus pamongpradia ke-3 jang di 
selenggarakan oleh Hamid  (Pebru- 
ari—Mei 1950, “tapi dalam bulan 
April ia ditangkap), ternjata bahwa 
Hamid IT sedjak 1944 memang te- 

nja, Hidup Hamid boleh dikatakan 
sederhana, bangun dan bekerdja pa 
ta waktu2 ig tetap. Djuga pakaian- 
ya biasa sadja. Makannja tidak me- 
wah. Gemar sekali minum minu- 
man keras merokok tidak sangat 

hwa Hamid memang berusaha sung 
guh2 untuk memadjukan daerah Ka 
limantan Barat, umpamanja dalam 
soal pendidikan, diusahakannja mei. 
dirikan sekolah? dengan biaja dae 
rah sendiri, memberikan bea-sisw: 

djur. 

    

  

ke Kalimantan Barat, tetapi :swara2 
ini tidak “dapat disalurkan dalam 
suatu bentuk “jang njata: (Kabar ini 
pernah tersiar dalam sementara sk.). 
Tetapi umumnja orang masih me- 
nanti, sampai dimana akan terbukti 
kesalahan2 jang dilakukan oleh Ha- 
mid terhadap Negara, maka djalan- 
nja pemeriksaan. Mahkamah Aguns 
di-ikuti dengan teliti. Sementara itu 
rakjat banjak, dalam arus hidup je 
memang sulit, tetap dingin. 

Sifat2 Hamid, memang 
: pro-Belanda. 

| Dari kalangan2 keluarga Hamid 
isendiri terdapat keterangan, bahw, 

Sekalipun hidupnja tak mewah, is 
sangat royal dalam memberikan 
uang kepada bawahan atau kawan? 
nja. 

Ketika dalam tahun 1946 ia 
| melamar seorang gadis untuk ke 
ponakannja di Sanggau, pernah 
ia berkata kira-kira sbb.: ,,Aku 
sudah bersumpah biar bagaimana 
pun terdjadinja, tetap setia pada 
Koningin Wilhelmina?” Ketika 
ia kembali di Pontianak, semua 
keluarganja diwadjibkan beladjar 
dan menggunakan bahasa Belan 
da, makan-minum setjara Barat, 

PADA WAKTU achir2 ini pen 
duduk kota Padang Pandjang me 
rasa agak tjemas berhubung dgn 
mengganasnja harimau sampai ke 
dim kota. Dibahagian kampung2 
Tanah Hitam, Pasar U: dan | 
lain2 telah atjap kali radja hutan 
itu menangkap andjing dan kam | 
bing. Melihat bekas2-nja harimau '! 
itu mungkin harimau besar dan 
tidak se-ekor sadja. - Kini pihak 
polisi dan tentara setiap malam 
terus mengadakan pengintaian. 
Kabarnja harimau itu datang dari 

  

mikian. 

  

lagi Philipina djika angkatan ber 
sendjata Philipina berada dibawah 
kekuasaan orang jang tidak dju 

Magsaysay jang telah meneri- 
ma 1000 lebih surat kawat jang 

  

— MAGSAYSAY — 

ta dalam pemilihan presiden bu 
lan Nopember j.a.d., selandjutnja 
katakan, bahwa pembersihan 300 
Opsir jang Ma dan jg 
menurut desas-desus 
kukan oleh presiden Ouirino, ada 
lah suatu tindakan jang berbaha 
ja. Tetapi ia berpendapat, bahwa 
kepala staf umum Philipina tentu 
lah akan menentang tindakan de 

endak dila 

sungai Thames 
Kapal Bertubrukan A- 

kibat Kabut Tebal 

orang preman di benteng itu te 

untuk menerima sjetan sekalipun, 
asal mereka dapat. mengusir Inggris. 
Dunia Arab tidak mempunjai entho- 
siasme untuk turut serta dalam Pak 
Pertahanan Timur Tengah, istimewa 
djika Inggris jg akan mendjadi pe- 

  

lam masa damai, demikian diberi   lah diberitakan hilang. Mereka 
adalah djumlah orang preman jg 

3 

takan oleh djurubitjara kemente 
rian pertahanan Inggris. 

Motion Picture 
Touring Trip 

erlom- 200 Mobil Ikut Serta — Suatu 

ima Komunis, kol itu mendjawab: 

Kami sanggup menghadapi antja 
man Komunis itu asal sadja Inggeris 
setudju mengangkat kaki dan djika 
kami diberikan bantuan militer dan 

bahwa tidak seorangpun jang bisa 
bersikap netral djika petjah pepe- 
rangan antara Rusia dengan nega- 
ra-negara Barat, dan kami ingin ber 
diri disamping tuan. 

»Tapi djika Inggris menolak pergi 
dari daerah Terusan Suez dan pepe 
rangan petjah, maka Amerika tidak 
akan bisa mengharapkan kerdja sa 
ma jg djudjur dari rakjat Mesir. Me 
sir akan mengambil setiap kesempa 
tan untuk menjerang Inggris dari 
belakang. 

.Djadi bantulah kami mentjapai 
kemerdekaan penuh, dan kebetulan 

Segala biaja pemilihan akan di 
tanggung oleh pemerintah: segala 
berbuatan sabotase terhadap pemi 
lihan, akan dihukum berat: pemi 
lihan jang dirahasiakan,  hanja 
akan diwadjibkan untuk daerah2 

dalam Kongres . Rakjat Seluruh 
Tiongkok ini akan ada kira-kira 
1200 orang. (UP) 1 

Pakt Balkan 
10 Pokok Perdjandjian 
Junani-Turki-Jugoslavia 

  

MENJAMBUNG berita ten- 
tang ditandatanganinja perdjandji 
an anfara Turki, Junani dan Jugo 
siavia tentang pertahanan kemer 
dekaan bersama seterusnja dapat 

  

  

  

djurusan belukar Tanah Hitam. Hamid memang terlepas sama seka- berdansa dil. Seorang Belanda, M 
kami membasmi penderitaan serta |“ an 

g erdansa dil. Seoi . agsaysay menegaskan, bahwa & s Lena : F a an! dikemukakan disini keterangan2 
adjudannja ketika itu, jaitu kap- | coal Hiuk tidaklah terlali saia baan Mengemudikan Mobil An anak at NAN Inelendpetarja Yi peak isinja, ” ja- ten “van der Meyde (kaburniai dan bahwa jeng menamai oli : pan dari kami djika tuan diserang”. |itu: 1. Menteri luar negeri ketiga 
kini groot majoor di Korea), di |agaiah gal keadilan sosial dan 

negara tadi akan bersidang seta- 
hun sekali, atau lebih kalau perlu. 
2.  Penanda-tangan2 bersepakat 

| tentang usaha2 bersama untuk per 
tahanan ,,perdamaian dan keama 
nan” wilajah mereka dan tentang 
pertahanan bersama terhadap ,,tin 
dakan2 agresi jang ditudjukan ter 

Anti Kawin 
Tjampuran hadap salah satu au ketiga has 

, 2 ANGGOTA dewan perwaki| 3. Staf2 umum ketiga negara 

MINGGU PAGI kemaren dulu tepat pukul 7 mulai berangkat pengikut2 pertama pada Motion Picture Touring Trip. Perdjalanan 
ini jang diperuntukkan mobil2 sedan dan jeep adalah jang pertama diselenggarakan dalam tahun ini oleh 13 maskapai2 film di Dja- karta dengan bekerdja sama dengan Indonesische Motor Club. 

Tempat keberangkatan mobil2 tadi dimulai dari lapangan dimu ka gedung Ampai pada sudut antara djalan Segara dan djalan Se- gara II. Djumlah para pengikut melebihi dari 200. Pemimpin per- lombaan ini adalah tuan H. de Hertog dan tanda keberangkatan per tama diberikan oleh njonja Sjamsuridzal. : 

angkatnja dengan beslit sebagai 
Pangeran Paku Alam. 

Kalangan2 jang dekat dengan 
keluarganja menjatakan, bahwa 
dilapangan politik Hamid sangat 
terpengaruh oleh Belanda. Ia anti 
Republik, jang sering dinjatakan 
nja dengan terus terang kepada 
orang2 jang dekat kepadanja. Ka 
tanja, Republik bikinan Diepang: 
pemimpin2-nja 'berotak kosong 

Tari Pulau Dewata 
Mengagumkan Segenap Pers Perantjis 

agraria. Dikatakan, bahwa kelapa 
ran adalah penjokong besar bagi 
kaum Komunis dan menuduh, 
bahwa presiden 'Ouirino tidak 
memperhatikan usul-usulnja. 

Atas pertanjaan, apakah ia 
akan mendjadi tjalon presiden 
dalam pemilihan jg akan datang 
dan kemungkinan ia keluar dari 
partai Liberal (partai presiden 

HAMPIR SEMUA surat kabar di Paris memudji pertundjuk- an tari Bali jang dilakukan oleh rombongan penari Bali, jang hari Sabtu jang baru lalu telah kembali di Djakarta, setelah beberapa bulan mengadakan pertundjukan di Eropah Barat dan Amerika Se- rikat, demikian ,,Antara” di Amsterdam. France Illustration me- ngatakan, bahwa .,tarian Bali adalah satu kesenian jang dapat meng gabungkan alam dongengan dengan kenjataan hidup sehari2: dan | an kollaborator. Tetapi, ketika     Ouirino), sementara ini Magsay- 
say tak bersedia ' mendjawabnja.   Djarak ig harus ditem 

mobil2 tadi adalah melal ui 

£ 
puh olehtentu jg telah didjelaskan dimana 

Tang- 

  

  

        

letaknja, para pengemudi mobil ha- 

    
lan rakjat Georgia, Amerika Se 
rikat bagian selatan, hari Sabtu 

tadi akan selalu 
ma. 

bekerdja-bersa-   
  

  

bukankah hidup didunia ini djuga satu kerdja kesenian jang indah Bea Aa Hanja dinjatakan, bahwa ia akan serang, Balaredja, Serang, Kramat-|rus mendjalankan mobilnja masing2 | I- berdjandji akan memadjukan | 4. Akan diadakan kerdjasama 
dan mengharukan....? Anak2 muda dari satu desa di Bali ini bu sk J H Ande Bolang 2 mengumumkan |rentjana politik- wati, Tjilegon dan Grogol ke Me- dengan ketjepatan tetap ja'ni 48 km rentjana undang2 untuk melarang pula dilapangan kebudajaan, ecko 
kanlah professional, meskipun kepandaian mereka menari sangat di #heltat La Beli Ha ae Ha nja setelah berlibur selama dua rak dan dari sini melalui Salua, Bol sedjam. Pada permulaan dan udjung| pertundjukan film2 dan sandiwa | nomi dan tehnik. 
luar biasa, dan walaupun tarian2nja itu bersifat keagamaan dan | 9i Societei rani “ata iance, Ma | minggu, djonegara dan Kramatu kembali la- |trajek ini ditempatkan pos2 penga- | ra2 jang mereka anggap mengan| 5. Djika timbul salah paham 
kesenian...” mid menjerukan, djangan mereka Washi t gi dengan melalui djalan keberang- |wasan jg tidak cepat dilihat oleh pe djur2-kan | perkawinan antara |antara penandatangan2, maka itu 

3 terpedaja dan mau.. pergi ke ashington sangat “per- | katan Ke Djakarta. Waktu jg diberi-|ngendara mobil. Tugas pos2 tsb. bangsa kulit putih dan bangsa ber |akan diselesaikan sesuai dengan 

Caarefour menulis, bahwa ,.me: dahannja.” Nieuw Guinea (Irian Barat). Ka (Ep AA Ni nat kan untuk menempuh djarak tsb. ja ialah apakah para pengendara mo- warna. Kedua orang tadi, David |sjarat2 berdjandjian ini. 
nurut orang2 jg halus perasaannja| Combat mengatakan, bahwa .pe-| tanja kira-kira sbb.: Kamu toh bu 2E Tajam pada atu beritakan | ah. 6 djam sehingga. djarak tsb. jg|bil ig bersangkutan benar2 mengin- | Jones dan John Shepard, menun 6. Tiap2 penandatangan dila 

dan achli kesenian, ,.duta2” Bali in nari2 wanita dari Bali itu bukan sa kan Belanda 100 70, maka sebaik dari Washington, bahwa perleta pandjangnja 252 km. harus ditems| dahkan peraturan jg telah ditetap- | tut supaja film.. musical ,,South (rang mengadakan perdjandjian2 

memberikan sinar baru bagi kehor- |dja gadis2 ketjil, tetapi mereka dju-|nja tinggal di Indonesia.” »Di |kan djabatan Ramon Magsaysay puh rata2 dengan ketjepatan 42 km. Ikan, Pacific” dilarang. a jang ditudjukan terhadap penan 

matan Indonesia diluar negeri”. ga burung, kembang, dan riak2 air | Nieuw Guinea kamu nanti hanja | oleh Washington dipeladjari dgn sedjam. Dalam trajek tadi disisip- 
datangan2 lainnja. 

Aurore mengatakan, ,,...,.. » tetapi jg tiepat berguling-guling, jg tjepat akan dipandang sebagai Belanda perhatian besar, tetapi para pem |kan peraturan untuk mengudji ke-| Selandjutnja para pengikut diberi Mereka terutama berkeberatan tie Niapa penandatangan dila 

gerakan2 tangan dan badan dari pu gerakannja hampir tak kelihatan, 'setengah2 sadja dan tidak akan | besar pemerintah Amerika me |tangkasan para pengemudi mobillpula 12 foto. dan berdasarkan 'fo- terhadap lagu ,,You've got to be | rang menandatangani perdjandji 
teri2 Indonesia jg an 2 5 Jan semua gerakannja mendjadi- mendapat penghargaan jg sama”. MA tidak Ma untuk en ra Ka Selo to2 ini mereka harus menebak de- tanght” Kata mereka perkawi- Jan jang bertudjuan shalat 
saat2 tertentu menarik hati kehalu-| kan satu tari jg murni. . Antara). 'urusan dalam negeri hilipina. jg tetap, jani pada suatu trajek ter ngan tepat, bagian manakah dari aer ja : 238 PRA “ 

sannja, dan mengharukan  keinda- x Li ( ) p djalan jg mereka lalui itu tergambar Me nan ini Pan An Balkan antara ketiga hannja”., : L 

Hima foto jg bersangkutan. Perdja- ag ga BAN MPA Sasa 3 Perdjandjian 3 negara ini 

aris-C i ko- . ! 4 . . 33 an 1 an- : : : Nan 1 : 3 

intan TANI ks sain Bali I , D) dah VM. kin Sekaran Tuan M. end n Pn Sen dengan Jan, hasilkan masjarakat jang lebih tidak akan bertjampur tangan de 
itu adalah hantu jg ramah dan suka ML La ung / £ : £ baik dan hudjan jg turun didaerah | tinggi mutunja” dan selandjutnja | ngan hak-hak dan kewadjiban2 
melindungi manusia, jg disukai oleh 

Merak tidak menimbulkan kesuli- Ha Ag MN LN An Ng Ja 2G 
emuda-pemudi Bali, dan semua ini 

£ , Itan2 bagi para pengendara. Jg sulit ulit puti agian selatan Amej 9. intu terbuka bagi negara2 
sk digambarkan oleh seniman? Rp. 500.— Rp. 250.— Tan 185925 21362 122627 128174 166392 163857 84901 bagi mereka ialah untuk ddenat rika Serikat adalah bangsa jang lain untuk ikut dalam perdjandji 
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mendengarkan musik  kajangan, ig|200626 259380 15666 39608 146060 61326 194790 167638 (206455 106886 150038 259956 | 139867 43145 214899 218669 gambar dalam foto2 tsb. makan ..berbau propaganda Mos | batalkan perdjandjian ini sesudah 

menjenangkan mata dan hati para|168132 94848 90661 179571 72725 31363 197044 243589 en Tes Sa 215176 TA Ga sit 164993 | Bagi pers telah diberi kesempatan | kow”, karena ' mengandjur2-kan |S tahun, kalau mereka menghen 
penonton”. : 1 1216493 110388 18613 196157 s5 P7 22 12231 208207 241343 208 39724 259239 |setjara istimewa “untuk mengikuti | perkawinan tjampuran. dakinja. (Antara-UP) 

Paris-Presse, mengatakan, ,.ballet/ 175829 107911 87089 162260251934 36062 91571 1049 53181 230365 183804 577171187551 229792 25320 52439 |perdjalanan perlombaan ini. Oleh j 
Bah Yuk Ben snaaaran tentang) 78648 20221 216142 27678 |216791 233224 213097 858831163442 248343 240656 258769 1232092 27846 2ano1 202688 |firma Piola telah disediakan bebera - 
kemuliaan, perasaan halus dan sgaja| 35439” 71458 41963 134895 |207133 105804 168898 231008 1246468 10838 35038 TOSaaA | TaseJG 160806 130300 258680 Ipa buah mobil rakjat, istimewa di La ig bagus”. a pe|!01062 112710 104204 18884/234760 22728 107531 254275 | 63420 256249 84963 53594205010 185423 32339 301978 peruntukkan para wakil pers, se- B 4 I naa 
Nano Soir Mhenulis: »Semba Pe kigesos 1373980. 56463 183401 16255 19134 52258 117173126025 13046. 62398 josita 180280 145944 21764 105821 (hingga seluruh perdjalanan tadi da- | . as caja ster 1” — 

main dari rombongan ini, baik re-| 199730 7071e 133310 57561221420 233754 75301 15833| 29965 249088 108917 578271152493 193972 201278 91847 pat di-ikutinja, nari Ingupun pemain musiknja, pa r3og1 0 28405 136751 16032 |196248 140556 107092 100695 1212760 205612 4164597 195774 1103439 165239 235310 1815831 Einish dari perlombaan ini adalah A Kh Hit 1 , , 
da malam pertama dari pertundju | TGogrg O4Ken DA81OG 200641 196158 43475 130929 109131168904 200623 142720 209295 | 190597 i4a4a8 23104 160805 (pekarangan dive em ia kah ga an Itung2 Kekajaannja 
aan senieah menggembia drsoa GOROas 30935 1S2024  1SRI7 BRO67) DIsGOg TELAT | SAGIT Mana 202256 186626 1178908 21548 82730 67990 |derlanden. Kepada setiap peserta jp kan an Bana ks11158436 222307 161822 642011 22814 243136 TTIAB “63642 13908 160361 157400 255503 |258014 71479 175130 215158 |telah. berhasil menempuh djarak tsb GUNA MEMBELANDJAI penghidupan ke-empat orang is- 
LN Ana s0 Tan 3 “rain 132817 156228 70403 109995 |191970 78177 199500 34524 /166084 238235 101798 88868 1169899 132629 181227 205457 | diberikan auto-plaguctte, Untuk ti- terinja maka Aga Khan jg terkenal berhubung dengan” keka. 

dan lain2nja sama menikmati kein- 177445 162291 166454 39694, 124258 246156 99773: 988281202102 169699 186068 1674211151016 42329 220057 103681 Ana Aan up peraturan, ja Nua jaannja memerlukan lebih banjak daripada tiga kali djumlah emas 
dak 157931 22677 125925 141503 1236469 75328 79496 1123761249526 60040 37881 485371100491 "244633 57735 183581 2 an ag ad itu Ma 7 seberat dirinja, demikian diberitakan orang di Cannes (Perantjis) 

: 156517 71823 “ 83484... 7TA1O 151672 176112 212596 S15897 | “18083 154833 78900 1458071 97169 258626 118876 205198 - " at ia ta at, - alu pagi pada hari Sabtu. Aga Khan dewasa ini sedang istirahat di Cannes 
MATA2 DIDJIATUHI 247682 112056 197592 146185 /153408 221109 59363 52652| 24780 180919 206519 2556021 11578 45255 17209 251997 lata AN Da Rr yaa Se dimana ia sedang menjusun buku tentang riwajat hidupnja dengan 

tan GP UMAN VP loniki no.1 238043 217625 250401 192090 198623 152829 63426 125029223061 177363 Tono Ogson | dnann 22202 136903 2130021 dalah menebak forod Kal Unerau lp dibantu oleh dua orang "sekretaris wanita. Berbistar Tg aan 
Pengadilan militer di Saloniki pa-| Yg2513 161988 “95745 181028 | 188992 89728 78935 ”37831 (258705 252806 225998 216004 1221882 187226 124517 187723 Ghabat baka k Apt Wiberike buku jang sedang disusunnja itu Aga Khan menerangkan, bahu ' 

Ta anta kalam malam telah | “69193 34036 ” 36798 195941 1199425. 27416 236610 73632 1147925 245909 186935 255168 |227930 170650 196728 197155 Diyentan taka hukuman jang te ia bermaksud hendak menjampaikan kepada umum segala2nja me- 
mendjatuhkan hukuman mati terha 157549 209098 168240 65798 |110939 99332 123713 804551128525 248709 81353 15876 1125774 26196 153866 126931 lah diperoleh seorang perigikut ai ngenai yap .Banjak jang: telah ditulis orang lain me- 
an ia Karaa sakanja ' seorang) 36633 “2792. 127107 248820 1145666 “55016 172312 596501 21055 116707 111149 S5512 208705 244376 24914 212836 | gir perole IAMAtA sebejuri  penja Na On Sebelum meninggal dunia saja merasa perlu 
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Mata2 untuk keuatungan? Bulgaria |) 96540” 130525 “244496 112179) 18174 78156” d4goe TBGOT3 | 174487 3ooLe danana Inana N en3g TOagl2 443129 48074 |langsungkan: pada tanggal 4 Maret || — 489 Khan antara Ah Bepatdnan peka na anu 1g terkaja 
mata2 untuk keuntungan Bulgaria, 92 2 190028 1246520 230262 18834 452971 Si470 216195 19189 718641240234 158914 159254 86787 | wani Ltibojat tara kt idunia dan ia sendiri berpendapat kehormatan itu lebih lajak 

Tudjuh orang lainnja didjatuhi huku| 234284 35014 163337 2 8 21 2 ea - empat dihotel tersebut, puku diberikan kepada maharadja Hyderabad di India jang milik2nja 

an pendjara dalami djangka pan-| 90083 64276 160194 55599/| 50434 210351 15478 149383 1146743 164431 151829 204346 1196911 18783 105639 malam serentak dengan penarikan katanja meliputi djumlah kurang lebih.1,999.900.000,—- d 1 1 
Hui penat Tg dua orung lagi dil213619 146069 191961 188307 | 29510 198159 109579 183204 1160970 Sa han Sikat Gan Ha , $ Maa Na Nan f Mn out gua 
bebash. 243744 16031 24896 187992 135575 1107450 785 an disambung Jajasan kesedjahteraan kanak2. 
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           | APA JANG 'SAUDARA HARUS BERBUAT:” 

r Sepeda Motor ,EXCELSIOR" 250 c.c. Twin 1953. 

II Sepeda-bermotor merk ,,Solex" 1953. . 
HI Radio merk NORA - W 855 K. 
IV Mesin Djait ,,Singer” kabinet. 

Yi Sepeda Wanita merk ,,SIMPLEX” 

VI Lontjeng Tembok merk ,Kienzle” 

» VII Wekker merk ,,Kienele" 
Penghibur 1 bungkus berisi Djamu & Obat? -an tjap Djago. 

ini Satu: menjambut hari ulang tahun ke 35 
Han aa P 2 » 

  

IN Tata 

| Hitunglah dengan teliti berdpa djumlahnja gambar? Djago diatas ini, Kupon dibawah ini 
harus digunting dan di-isi dengan nama, 

| ditempel satu gambar Djago jang sauda 
atau etiket luar sebelah muka dari tiap? 

| tersohor itu. Sebelum tanggal 1 Mei 
Djamu tjap Djago jang berdekatan deng 

alamat dan 

Kotakpos 

dari Dja 

ra dapat gunting dari kantong, 'doos 
Djamu atau Gbat tjap Djago jang sudah 

1953 harus sudah diserahkan kepada Pendjual 
an tempat saudara atau boleh djuga dikiririkan 

sebagai surat biasa dengan perangko setjukupnja kepada Djamu Industrie tjap 
Djago, Bagian Reclame & Propaganda, 

| sampul surat harus dibubuhi tanda "Sajembara". 

APA JANG SAUDARA PERLU KETAHUI: 
| Saudara diperbolehkan mengirimkan Kupon sebanjak-banjaknja dengan membuat Kupon 
itu sendiri dengan kertas jang tida lebih tebal dari ini dengan ukuran jang sama. 
Sjarat? diatas itu harus dipenuhi, jalah pada tiap? Kupon hsrus ditempel gambar Djago. 
Kalau ternjata djawaban?' jang betul melebihi djumlahnja hadiah? jang telah disediakan, 
maka akan dilakukan undian dengan disaksikan oleh jang berwadjib dan para undangan. 
Surat-menjurat tentang sajembara ini tida diadakan: jang mendapat hadiah akan 
diberi tahu setjepat? -nja. Hasil sajembara ini akan diumumkan pada kira? pertengahan 

#-bulan Djuni 1953 ditempat Agen Djamu tjap Djago diseluruh Indonesia: 

127 — Semarang Pada 

mu Industrie tiap DJAGO. : 

     

  

     

djawaban saudara dan 
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ANGKA HURUF 5 2 sii MD TANA TER " SAMBAR N 

NJONJA P.DIAGO 3 
NONA N-FEMPEL" 
ALAMAT: 2 N DISINI.” 
KOTA. £ Pee Pe aa Sena TEN SEN ar An 

#) Fjordt ja. tidak perlu. lulis dengan huruf #jetok (Blokletters). ea - 
  

  

    

   

   
    

Ka S. hi. 

|| KONPERENSI S. LL. 
Tjabang2 harap mengirim 2 ORANG WAKIL 

Ih jang harus telah berada di Semarang pada 
| Saptu Sore tanggal 7 MARET 1953 (Mesdjid besar). 

IL. Wilajah Djawa Tengan 
  an " 1, - 

  
      
  

MN | Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. 
'| Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian hari, 

|| kau dapat mengelakkar banjak rintangan. 
|| Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerangkan” 

|| kehidupanmu. Periksalah djika kau hendak memetjahkan kesulitan. 

201M. S. RAHAT Occultist 
| Seteran 109 — Semarang, 

  

  

    

               

   

       

     

      

    
     
      

    
      

    

         
                
    

    

   

            

  

       

   

      
          

  

   

    

Badju kebaja lekas kojak sebab 
ditjutji dengan sabun biasa. | 

  

Tjontohlah saja! Sebab: meng: 
Y hemat bahan pakaian d 

  

       Hemat dengan badju kebaja sebab 
ditjuiji dengan sabun Tjap Tangan! 

  

     

  

           

  

  

kojak! Maksud h 

Njonja menderi 
sebab pakaian 

menghemat ! 

   Tetap keras 
sampai sisanja 
jang terachir 

.     
Dengan sabun biasa pakaian lekas 

| pengeluaran uang itu sebaliknja 

karenanja. Ini berarti bukan 

   

          

Hemat jang bidjaksana, kalausNjonja 
mentjutji dengan sabun Tjap Tangan, | 
jang dapat dipertjaja! Njonjasakan me 
rasa, betapa halus busahnjafitu untuk 
segala tjutjian jang kasarisampai' kepada 
jang halus 

  

emat dengan 

ta lebih rugi, 
lekas kojak 

   

  

buatan 

UNILEVER, 

  
  

Kabar Kota 
PERINGATAN KONGTJO 
»KWIK LAK KWA YA”, 

“Pada hari Djum'at 6 Maret 1953 
atau 21. Tjia Gwee 2504. bertem 

pat di Klenteng ,,Kwik Lak Kw: 
Ya” Gang Pinggir 107 Semarang 
akan diadakan peringatan hari She 
djitnja Kongtjo ,.Kwik Lak Kwa 
Ya” diramaikan dengan Krontjong 
atau Gameian. Peringatan tsb akan 
dikundjungi oleh beberapa orang 
undangan. 
BEKERDJANJA GUNUNG 

MERAPI 
Dari kalangan jang berdekatan 

di Semarang didapat kabar, bahwa 
bekerdjanja Gunung Merapi jg “ter 
hitung antara Gunung jang beker 
dja di Djawa Tengah, belakangan 
ini kelihatan actief. Tetapi keadaan 
ini belum sampai demikian rupa 
sampai -mengchawatirkan penduduk 
disekitar lereng Gunung tsb. . Walau 
pun demikian, selainnja pos jang 
ada di Babadan telah dihidupkan 
kembali pos penilik G. Merapi di 
Krindjing. i : 

RAPAT TAHUNAN K.R.R. 
— Koperasi Rukun Rakjat” Randu 
sari dalam rapat tahunannja pada 
hari Minggu jl. jang disaksikan 
djuga oleh fihak Djwt. Koperasi 
Kota-Besar Semarang telah menge 
sahkan neratja tahunan selama '52 
dan menetapkan pembagian  keur 
tungan pada para anggautanja. Se 
Jandjutnja dipilih pengurus baru un 

nulis, Moorali bendahara, Miming 
Komisaris, Wasito bag. usaha, Kar 
todimedjo bag. kredit, Sukiban bag. 
verbruik, Slamet sebagai beheerder 
dan pengawasnja Kasman Asmara. 

KEUANGAN JAJASAN 17 
AGUSTUS 

Menurut. keterangan keuangan 
dari Jajasan 17 Agustus jang men 
dapat perhatian dari chalajak ra 
mai, hingga sokongan2 untuk para 
peladjar masih mengalir terus- sam 
pai berita ini tertulis  berdjumblah 
Rp. 46696,09. 

   

    
MAL WHITFIELD PETJAH 
KAN 2 REKORD W.D. 

Djuara Olympiade Mal Whitrield 
dari Aemrika telah petjahkan 2 se 
mi official W.D. Atletics Record da 
lam perlombaan2 jang diadakan 
Sabtu malam di Madison  Sguara 
Garden. Malam itu Whitfield men 
tjapai .wakta 1 -menit 9/15 detik 
dalam perlombaan 600 yards, “dan 
untuk djarak 500 yards 1 menit 2.9 
detik. Rekord lama djarak 600 yards 
berada ditangan John Corican dengan 
“waktu 1 menit 10,2 detik,” n 
rekord djarak. 500 yards: 

     

    

  

Wallace dengan waktu | 
SOE, tera Me aah 

PETJAHKAN REKORD 
DUNIA. BERENANG: 

Dick “Thoman. kemarin dulu ber 
hasil memetjahkan rekord dunia re 

t 

nang djarak 100 yards  gaja- pung: 
gung dengan waktu 56.4 detik, demi 
kian AFP mengabarkan: dari New 
Haven Connecticut. Waktu rekord 
lama ialah 56/7xdetik atas 'nama Jac 
Taylor dari negara. bagian ' Ohio. 
PERTANDINGAN BASKET 

BALL BESAR 
Pada nanti tgl. . 22 Maret 

Perk. Chung. Sing Bandung: jg kini 
djuara kota - tsb., atasundangan usa 
ha Chung Hua Lan Chiu Tsung Hui 
Semarang, akan mengendon ke Se- 
marang, dan akan melakukan per- 
tandingan2 dengan Perk.2 jang ter- 
kuat di Selradg: Ka 

“ 

tuk “tahun 1953 jas hesitnja: sob: | V1 Sovjet Ivan Udodov telah ber- 

Snparsan koton,: Sa odinidokk "gs Ide dan rekord dunia angkat besi 

sendiri. 

ang | Njoo..Siok.. Liang. 
'ards berada di | mem 

(tangan Wesley Wallace dengan 1 mel ge : 
“hit 10.2 detik, sedang rekord djarak 
1500 yards berada ditangan Wesley | 

menit 44| 

  

jad., | $ 

Atjara pertandingan ada sebagai 
berikut: 2 i 

23 Maret 19.00 Shioh Lian 1 
Chung Sing (Wanita) 23 Maret ' 
20.00 P.Y.H. — Chung Sing (lelaki). 

24 Maart 19.00 P.Y,H, — Chung 
Sing (wanita) 24 Maret 20.00 Sin 
You Sze — Chung Sing (lelaki). 
Semua pertandingan dimainkan di 

lapangan Sekolahan Tiong Hoa 
Hwee Koan 
rang. 

Perlu kami tegaskan, bahwa kertu 
pemain/ang. pengurus dan wasit2, 
ta” berlaku. 5 
KOMPETISI CHUNG HUA 
LAN, CHIU. TSUNG. HUI SE- 
MARANG UNTUK TH 1953 
Pada nanti tanggal 15 Maret jad.' 

Competitie Basketball utk. th. 53 ba 
gian klas A, akan diadakan pula.Kini 
jang telah turut serta adalah 7 per- 
kumpulan (S.Y.S. Chung. Li, Kuang 
Ye, Lung Hua, C,E.S.. Smg. Chang 

dan. Pheng Yuo Hui, dimana. ma- 
sing2 perkumpulan sedikit-dikit2ma 

mengeluarkan tu tsam - wanita 
Ian satu team lelaki. Semua “pertan 
dingan dimulai pada pukul 16.30 te 
pat, dan dimainkan di lapangan C.E. 
5. “Bodjong), Lung Hua (Plampitan 
35) Sing Chung (Djal Stadion |, 
dan P.Y.H. Peloran Mn 

Untuk pertandingan2 tsb umum 
dapat menonton dengan tjuma2. 

IVAN UDODOW PETJAH- 
KAN. REKORD DUNIA 

. ANGKAT BESI. 
AFP mengabarkan dari Mos- 

kow, bahwa djago angkat besi da 

  

      

hasil petjahkan rekord Olympia- 

kelas Bantuan dengan  djumlah 
angkatan seberat 320 kg, Prestasi 
Udodov itu ialah 252 kg diatas re 
kord dunia atas nama M. Nam- 
djou dari Iran, dan 5 Kg diatas 
rekord Olympiade. atas namanja 

PERTANDINGAN BULU- 
TANGKS 

Pada tg. 25-2-53 dilapangan D.PI. 
A.D. Bodjong 150 telah diadakan 
pertandingan persaudaraan antara 
Perk. Bulutangkis D.P.U. Propinsi 
Djawa-Tengah melawan Pers. Bulu- 
tangkis D. PI.A.D./IV dengan ber 
kesudahan 3—6 untuk kemenang- 
annja D.P.U. Prop. 

PENGURUS PSIS TAHUN 
1953, 

Baru2 ini, Pengurus PSIS telah 
mengadakan rapat tahunan untuk 
mengadakan pemilihan susunan pe 
ngurus baru jg. kesudahannja sbb.: 

Ketua: Maj.. Suharso, wakil ke 
tua, sdr.“ Sunarjo, Penulis I,. fk 

sdr. Priadi dan Uripansutopo, ben 
dahara “sdr. Go Khoen Liang, Pem. 
Kesebelasan sdra Oei Kong  Twies 
Kom. Kesebelasan: sdr. Maj. Suhar 
so, sdr.- Tan. Kiem Ing, Sdr. Sutar 
djo: Kom. wasit saudara Doeiman: 
Kom. Lapangan sdr. Salim, Verifi 
catie Kom. sdr.2: Kusrin, Pradoto, 

Piampitan 35, Sema- 

  

    

“TH PROFESS0R 

2 ea AY, BUT HE 
se garuk TAKE CARE OF 

O'BOOLEY 
MY WAY 

   
  

    

  

  
  

2 ana Aan menghaisilkan “lebih -banjak 
5 tindasan daripada karbon biasa: dan” pada 
“Klindasan jang terachir masih dapat dibaija: 

TALENS & ZOON N.V. DJAKARTA 
DISIR: TACOBSON VANDEN BERGE COM. 

  

   
  

  

Rekat Forticol' merekat PPA Pa dan 
dalam air. panaspun: tak “akan tjair. 

     

  

  

  

PENDIDIKAN ,,OETAMA” 
Pusat: Labuan 16, Smg. Tjb. Dji. Mataram 440, Smg. 
Peladjaran Mengetik Rp. 15,— tiap bulan. 
Masih menerima murid baru. 
Buku Peladjaran Mengetik Rp. 15,— tiap buku. 

OLYMPIADE 1956 RUPA2NJA 
DJADI DJUGA DIADAKAN 

DI MELBOURNE. 

Pernah dikabarkan bhw djawab 
an dari fihak Australia ttg. kepasti 
an akan diadakannja Olympiade 
56 di Australia, ditunggu dalam 
minggu ini. Berhubung dgn itu Ke 
tua Komite Penjelenggara di Aus 
tralia A. .W. Coles menerangkan 
kepada wartawan UP, bhw ia me 
inaruh penuh kepertjajaan akan 
beresnja soal tersebut dan ditam- 
bahkannja, bahwa antara Peme- 
rintah Federal dan Pemerintah Ne 
gara2 Bagian sudah hampir dida- 
pat kata sepakat untuk mengeluar 
kan  beaja guna  pembikinan 
Olympic Village”. Semua rentja- 
na sudah siap untuk melaksana- 
kan pembikinan itu, jang diduga 
nja akan memakan waktu antara 
18 bulan — 2 tahun buat menjiap | 
kan lebih kurang 600 perumahan 
pemondokan utusan2 dari seluruh 
dunia nanti demikian Coles. Seba 

ag SOMEBOPY/5 
 SH00T PIN ROYL 

Duck / aa 

  

    

-— Propesor. jang menentang 
tembak-menembak dengan me- 

reka, untung tidak ada. disini 
Saja akan menjelesaikan sendiri 

Roy Rogers dan O'Dooley.   -— Ada orang menembak, 
Lekas membongkokkan diri. Sukur 
tidak kena. 

Roy. 

NI   

£   R. MOEHJIDI/Ketua. 

gaimana diketahui, berhubung de- 

ngan  dihentikannja pekerdjaan 
persiapan di Melbourne baru2 ini, 

17 kota diantaranja.7 kota dari 

Amerika Serikat menawarkan diri 

untuk menggantikan Melbourne 
bila Australia gagal dalam usaha 

persiapan penjelenggaraan perte- 

muan Olympiade 1956. Putusan 
terachir akan diambil dalam. perte 
muan Komite Olympiade Interna- 
sional jang akan diadakan " pada 
tanggal 17 April nanti di Mexic 
City. 

PERTANDINGAN  SEPAKBO- 
LA PERSAUDARAAN 

Pada tgl. 1.Maret jbl., perk. Se- 
pakbola' ,,PAH TANI” telah meng 

adakan pertandingan dengan Perk. 
»MASSA,, bertempat dilapangan Tji 
tarum dengan berkesudahan 2 —0 

untuk kemenangan perk. "PAH TA- 
tsb. 

La
re
aA
n 

yA 
SA AM 

PUROL 
Mengurangkan. dan 
menjembuhkan sakit 

Dirumah obat & Toko? 

N 

SELALU SEDIA: 
LAADBAK buat segala merk2 
yrachtauto,  kwaliteit baik harga 
Rp. 1650.— 
BUSSEN CARROSSERIE : 
Harga mulai Rp. 14.000.— s/d 
Rp. 18.000.— 
AUTOLETTE CR: 
Harga dari Rp. 4.000.— s/d 
Rp. 9.000.— 
Djuga membikin KAP2 dan tem- 
pat KAP2: 
PICK-UP, JEEP, ' AUTO-HOE- 
SEN. dil. 1 

PESANAN 2 HARI SELESAI 
(buat Jaadbak). .. 

Machinale Houtzagerij 

TAN TJIOE SWAN N.V. 
Djl. DELI 12 — Telp. 1646 
2m SEMARANG. 

     

  

  

  

    
Dalam: pada itu Roy membalas 

menembak. Tor. LO ii 

  

10-30 £.. Mesep HMI TM 
ag GETTN' OUT. O' c 

Here    
  
— Waduh, meleset. Saja harus 

pergi dari. sini”, kata Legs seorang 
kiri 

   
   

IARION 

Inthe Snows oi Kilimanjaro” 

IREx 

(Roy Rogers 341! 

  

5:-7.-0.5 (13 tb) 
Gregory PECK-Susan HAYWARD 
Ava GARDNER (TECHNICOLOR) 

  

1. —90— (MW th.) 
Robert Douglas— Helen Westcoit 

.Homicide” 
Akan datang : 

Van JOHNSON 
Dorothy MeGuire—Ruth Roman 

»sINVITATION” 
(Undangan) 

  

  

Ini Malam Premiere 
Metropole — 5-7-9.-(3th.) 
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«Burma-Road”, kesohor diwaktu pe: 
rang dunia ke II, situlah sarangnja 

Spionage jg. tjerdik, pintu gerbang 
ke CGhunking. Tentara Tiongkok ber- 
serta Sekutu melawan mati2an terha- 
dap serangan? musuh jang buas itu. 
  

Djagalan 7.-9.- (seg. um.) 
Film Documentair jg. berharga : 

nIA! HIAP HONG YEN” 
(Serba Serbi tte. TAIWAN) 

  

  

Tjapek? Lesu? Letih? Ml njangan Putus Pengharapan 
Lantaran bekerdja keras 

sepandjang hari tidak Mengundjungilah kepada 
berhenti. Malam mau A. Wahid Astroloog 

Njang sudah sepuluh tahun berprak- 
tek di Indonesia. Hal bisa MENE- 
RANGKAN soal Penghidupan, Per- 
tjintaan, Perkawinan, Kesehatan dsb. 

Consult Rp. 10.— 

GRAND HOTEL 
Plampitan 39, — Semarang. 

Pagi, djam 9 — 12 

Sore, djam 5 — 7 

7 T : PENGUMUMAN 
Perkebunan ,, BALONG / Bebi" dengan ini mengundang 
segenap pembeli2 kelapa untuk hadlir pada pertemuan 
jang akan diselenggarakan di Kewedanan Bangsri nanti 
pada tanggal 12 Maret 1953 djam 10 pagi, guna merun- 
dingkan soal2 sekitar pendjualan kelapa. 

ADMINISTRATEUR. 

  

tidar makan 2 tablet. 

—— MAHA TONIK —— 

(Bargatno | 
Besok pagi segar kembali, tambah 

sehat tambah kuat. 

Terdjual disemua toko obat. 

  

  

  

    
  

                

—— CITY CONCERN CINEMAS ——- 

LUX Ini malam premiere (u. 13 th.) 
SE ae “Tony Curtis—Jan Sterling—Mona Freeman 

»FLESH And FURY” 
A Champion's fury in his fists! A naked longing in his heart,... 
and two kinds of women waiting for his hungry arms! — Mengi- 
kat dan Gempar! 

  

  

Lebih dulu"dipertundjukan film — Journal-tentang Bintjana- #iam 
(Stormramp) di Negeri Bianda ! Mulai ini malam d.m.b. di LUX 

GRAND Ini malam dan besok malam (u. 13 th.) 
SR 391— BUD ABB0OTT & LOU C0OSTELLO. TT 

Meet The Invisible Man" 
'Kotjak! — Lutju! — Gempar! 
Tanggung ketawa terus ketawa! 

Akan datang: Joan Greenwood — Bourvil 

MR. PEEK-A-BOO" 
He'ss a Funny! — She's a Honey! And they're in love with 

other people's money ! 

INDRA Ini malam penghabisan (u. seg. um) 
559. — Lex Barker — Dorothy Hart 

- Patric Knowles — Charles Korvin 

Tarzan's Savage Fury" ya j ge TA 

This Year's all New Tarzan Thriller ! 

Akan datang : sSELESH AND FURY” 

ROYAL Ini malam penghabisan (u. 17 tahun) 
5:—1.—0.— 1 Iainah— Agus —Desire — A. Usman 

T A U F A N” film Indonesia baru Me- 
n ngikat dan Gempar ! 

Besok malam Richard Travis — Sheila Ryan and the 
Premiere great (MR. MOTO 1 

,MASK OF THE DRAGON" 
penuh actie dan sensatie Gempar! 

ROXY Ini malam d.m.b. (u. segala umur) 
1.9.5 Sze Yen Che — Lin Mei Mei 

Kwang Tung Chiu Shieh" 
x : (SERIK KEN) 

(Sembilan Pendekar) Berbahasa Kno Yu 

  

Lana an aa 

Diputar mulai tg. 3 s/d 7 Maret 1953 | 
Belum pernah dipertundjukkan dilain 

Theatre di Solo | 
DEBRA PAGET — MICHAEL RENNIE 
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Dam “Un VICTOR HUGO'S | 

Phone: 245 p 

SOLO 

| 

ilm produksi 20th. Century Fox jg sangat mengharu- |     
    

        kan dan realistist, terdjadi semasa Revolusi Perantjis | Ja Das 
  

 


